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     లండ� నగరం� ��వ��నన్ “���ం� ��రణల” ��తత్ం � “మ���థ్నం” ��ల� 

�� ���డ్ ��, � కంఠధవ్� ఉనన్ Cassetes � ��, � �ంత ద�త్�� అ�న్ ��ల� 

facsimile �పం� ��దల �� సందరభ్ం� �ం��ట� ఏ�� �పప్మ� ��రణకరత్ 

��� ��� �II �. కృషణ్��త్ ననన్���. అ�ప్� చలం�� �గయ్�ప��న్ 

చ���ద్మ���న్�. “� అ���� ���ం�ల”�న్� ���. “స�!” అ�న్�న్�. 

     ఈ ��రణ� చలం�� రచన �క�వడం ఒక �పమ� �� ��ంచ��. ఎకక్�� �� 

��షట్�న ��వ ���ండ� ఉం�. అ�� అ� �ఖయ్మ� అ�����ళ్ �� ఉ�న్�. 

“�గ�” �రప�క� �� �రవ్�ం�న “�జ” (�శన్�; జ���) అ� ��ష్క� ��చ్��డ్ అ� 

యం.ఏ. ��య్�థ్, “�గయ్�ప�ం చ��� మ���థ్నం ��� మ� చ�వనకక్ర�ద� �నం��. 

��� ��మం��?” అ� ��న్ం��. అం�� � జ��, “�� �రథ్క �మ��లం��” 

అ�! 

     చలం�� �త ప�క�ట్�� �శం���య్� ��ం�న�� జల��ం ��మ్��థ��. ఆ 

���ల్ ��క్� ��, అత� �ట�ల్�, “అన��ర ప�ల్�� ఆ�స�”� ప�����. � 

��ల�న్ ఎకక్�కక్డ అచచ్�న� ఒక ����క్� ������. ��మ�ట్కత�క� కంఠసథ్ం. 

ఒక �రత� ��ం�� వ�చ్, అపప్�� అసం�రణ్ం� ఉనన్ “జగ�న్�� రథచ��” ���. 

మ���థ్నం ��ల�న్��� ఏక ��� �య�� ఇ�కక్�. “క��! ఓ క��!” వం� ��రఘ్ 

���న్ �� ఒ� ఊ�� ���. “వ�త్�న్��త్�న్�”� �ర�� “����� 

�����” అం� జ��క్ “ఆ�వ్�ంతం” �� “�ర�”� అ�చ్��ం��. ��� �� 

�ందర��ట్ “రథచ��” ��త్���. మ�చ� �ల “�ర�”� అ� ��వ�ం�. 
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     1940ల�� “మ���థ్నం” �� �� �దధ్ం ���. జ�రద్న�� మరణ�రత్ �న�� ఈ 

�సత్కం అత�� అం�తం అ���న్�. ఆ�� (1938� ఒక��) “తలవం�� �����! 

�సత్ం” అం� అం�త �తం �దధ్ం ���. త�వ్త 1950 ��� �� ఈ �ంథం ��ణ ���. 

“న�� ���” అ� ��� ��న ధన��యయ్ం� �ద� ��ణ �����ం�. అ� � 

నలభ�య్ఏట � ����చ్న ��క. ��స్ ��� Ulysses �� అత� నలభ�య్ఏట ��� 

� అచచ్�య్ం�. 

     ఆ త�వ్త “మ���థ్నం” ��ణ� ���ం� ��రణల �వ్� ర�ర� ఇర���ల్ 

జ���. అం��త ఇ�ప్� �తత్� ఈ లండ� ��ణ �ం�క� � న���న్�. ��� � 

��పం� �� ��ప్న �రణం ఇ�: “మ���థ్నం ఈ శ�బద్ం� ���� వ�చ్న ఏ�క 

మ��వయ్ం.” ఆయ�ం� ఇ� అ�న్�: “�� ���నంతమ�ట్� మ� �ర�య�ష�� 

‘క��! ఓ క��!’ అంత �పప్�తం ��”ద�. ఈ ��రణ� మ� �ఖయ్�రణం ఉం�. ఇ� � 

�ంతద�త్�. �ంత�ం�క. క����శనం� ఏ �ష��, ఎ�ప్�, ఎకక్� క� �� ఎరగ� 

�తత్ పదధ్� ఇ�! 

     ఒక �� ���� ��, “��! ��వ్�ట�న్ అ��. � ఉ�ద్శం ��ం ఇ�! ఈ �� 

ఇం���� రచ�తలంద�క�న్ �� �పప్��ణ్” అ�న్�. “� ఉ�ద్శం �� అ�!” అ�న్�న్�. 

     “మ���థ్నం” ��ల�న్ 30ల� ���. (“�జం��,” “గ�జ్ం� ర�య్!” 41�, “�డ�” 47� 

���.) 30 �ం� 40 �� ��న ద��ద్�న్ చ�����. Hungry Thirties అం��. అ�ప్� 

అ���� �రంభ�న ఆ�ధ్క�ందయ్ం �పంచమంత� �య్�ం�ం�. (ఒకక్ �మయ్�ద ర�య్� 

తపప్.) ఆ ద�బద్ం�� �ండవ �పంచ ��ధ్�� ��రస్�స్� �ప్�� అంత�య్దధ్ం ��ం�. 

ఆ��, �ప్ండ�, ����, ��� �మ�, ��జ్ �రక్� �ద�న �� �పప్ రచన� ��ం� ఆ 

�లం��. ఇం�య� ���� �ట�స్ ����ట్ అ�ప్� ఇం�ల్ం� �ం� ��వ�ం�. ఇ�న్ 

��న్ ���ల మధయ్ � మ���థ్న ��� �� �వ�ం��. 

     ఈ �సత్�ల�న్ం�� �� సప్ం�ం��, ఇ�ం� రచనల� “���క �సత్�కత” అం�ర�, 

��� ��క ద�న్� “��క్�జం” అ� �రశ్�కత ఉంద� అపప్�� �� ��య�. ఇ�ప్�కక్�� 
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�న�క్ ��� ���ం�, మ���థ్న ��ల�� ��క్��ట్ �ఫ్�త్, ���కసప్ృ� 

�దృ�చ్�� �వ� సప్షట్ం� ���త్ం�. 

     ఒక� ��ం �శచ్యం. 1933� “�� �తం �పం��న్�” ఇ�య్� �తం� �రం�ం� 

కడ��� �ం�క ���, గణబదధ్ చఛ్oద�స్ల� �� � ��ట్��. ఇ� �ర�డ అ���డ. 

అంతవర� ��� ��య్�ళ్ అ�య్హతం� ��� న��న �ల్�క� బం� �� �ం� 

�ర�డ ��� క��వ్�� ఒక �తత్ మ�� ఇ�చ్�. ర��, పలల్��, ��బబ్�ళ్ ��ళ్��� 

త�ప్ం�, ���ల్, �� బ�ళ్ ��� ఆ��క ���� ��� క��వ్�న్ మ�ళ్ం��. �ర�డ 

��ం�న మ��� �� మ���థ్న ��ల� మ�ంత �డ�ప్ ���. 

     ఇ� ��న్� � సంబం�ం�ం�. �ం�కం� �� వృ�త్� ర��ల్ం��. పలల్��ల్ం��. 

�ర�డ ��క �ష� �యమ�న్�. �� చఛ్oద�స్ల� �డమ�న్�. �నం��, 

ఉ�స్హం�, ఉ�కం� ఉదయ్�ం��. ఇక �షయం�� వ�త్, అంద�న అబ�ధ్ల�క�న్, 

��ఠ్ర�న �జం�� మం� క�తవ్ం దరశ్�యమ��ంద� �శవ్�ం��. ��� మ���థ్న 

��ల� ���క �సత్�కత� దరప్ణంపటట్డం జ��ం�. 

     �� త�వ్� ��ట్ �మయ్�ద �సత్�కత. ��న్ం� మనం అం�� ��. అం���ం� 

��ట్బ��� �ంటనకక్� �దద్�దద్ ��� ��త్�న్�. అం�� మదద్�� ��తయ్ం� 

�ల్��జం �లబ�ం�. 

     Classicism ��ం� Herbert Read ఇ� అ�న్�: “Classicism, let it be said without further 

preface, represents for us now, and has always represented, the forces of oppression. 

Classicism is the intellectual counter part of political tyranny. It was so in the ancient world 

and in the medieval empires; it was renewed to express the dictatorships of the him 

Renaissance and has ever been the official creed of Capitalism.” 

     �ల్��జం� �� ��య �రహం�రం �� అ�య్దయ ��ధక�న�. ��� 

అంత�జ్�య దృకప్థ� ����. “��� �కాష్��, �� �శ� గ� ప�మ��” అం� �� 
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అంత�జ్�య త�వ్�న్ ఆ�వ్�ం��. బ�� ��ల�� ���ల్, ��శం అ��ం� అం�� 

అసమంజసం ఏ���. �� ఈ ��� మ� ���ం� ��తల� ��త్� ��దం. అ�ప్� � 

��ల్, � �శం అం� ���ం�� �లల్�టట్డ�, ఇతర��ల� ���వడ� జ����. 

���త�న అంత�జ్�య దృ�ట్� ఈ ���� �యయ్బ�ట్ ��ప్�టట్డం కం� మ� 

మహతత్రకరత్వయ్ం మం� క��వ్��ండ�ద� �నం��. 

     “మ���థ్నం”� �� ��ందం� ���క �గమ్త� ���ంచడం ���. “ఇ� మన 

�పంచం! ఇ� ఉ�న్� ఇచచ్� �జ�!” అ�న్�న్�. ఇ� స�న �గ ��న� �� ఇంత�� 

ఆ���డ�. జ�బ్ల� తగగ్ మం� �ద��. �� �తల� ఈ జ�బ్� �దర�. �వల�ం� 

శ���తస్. ��న్ “�పల్వం” అం��న్�. 

     “మ���థ్నం”� అ�య్దయ క�తవ్�, �పల్వ ��� ఉ�న్�. �పల్వ��తయ్ం ��. 

“�పల్వ ��తయ్ం” అం� ఏ��? ��నయ్ �����న్ �పల్�చరణ ��య్�త్�న్ �� �ధం� 

���! 

     ఇ� ��ట. ఇక � లండ� ��రణ కరత్ అ�న కృషణ్��త్ ��� కృతజఞ్త� ����, 

                                                                                      ఉం��. 

లండ�, 

15 – 12 – ’80                                                                                                        �� ��   
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�గ�� పత� ం 

     ఇ� మ���థ్నం సంగ� ��. ఇదం� �లం �డవ. ఇషట్ం�� ��ళ్ � ���  ��ప్� 

(�ం�ల్ � ��స్� ఉ��ం� సంగ�� ఏ� ��) �� ఆరణ్వం� పడం�. పదం� �ం��, 

అ�థం�ం� ���� నలల్� అల� ��న��ట్, ఉ�క్� ��క్� ����� ��ల 

�ం��మ� న�మ్న �ళళ్�ం� �� ������ �ం�, ఆ �ల� నయమ� �న�క్ 

ప��తత్��త్�. 

     తన క��వ్�� �ం��ట �యమ� �� అ���, క��వ్�న్ ����ళ్ తన దగగ్ర 

�వ�న్� �లం. ‘�చవ�ద్ అ�భ�ం�, పలవ�ంచ’మ�న్� ��. 

     �లం ���. ��ల్��. �� ��� ఎరగ�. ��మ్��థ�� ఒక ఉదయం వ�చ్ --- 

     “ఇ���, ఈ �ల సతరీల �సం ఇ�ల్ �����న్�? �� ప�య్ల �గం� �పంచ� �త 

��రమం� ��చ్����ం�!” 

     “హృద�ల �� �ం�� ప�����న్�. �ట �నబ���న్�. ఇ�ల్ రం�. 

��డ్���” అ�న్�. 

     అంతవర� �� క��వ్�న్ ఎరకక్�వడం �లం� కష్�ంచత�న �షయం ��. �� �� 

��� కష్�ం�� ���న్. 

     క��వ్�న్, �ఖయ్ం� ��� క�తవ్కనయ్�న్ ��త్ ���� Impatience, అ��నం. 

శబద్�ందరయ్ం� తృ�త్ప� సం��ంచవల�ం� ��, ��ప్��� అరథ్ం �తకడం అ��కం అ�. 

�� �రస� క�చ��లమ�ల్ అం��న్ �రం�ం� �� సం��ం�, ���ం�, త�ప్�వడం 

���� �త��. త� �పప్దల��నన్ సంగ� తన� సప్షట్ం� ��న�ప్� తన �త��త��న్, 

అరథ్ అసప్షట్త� – ఛంద�స్ �రల �న�, అలం��ల మ�య్, క�నప�ల �ర�ల�� �� 
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�స�ం�ల� ��త్� క� – �ఖయ్ం� సహజ �ందరయ్ం త�క్�న�ప్�! �లభం�, ��� 

��ప్�, ఇంత �య్���, ����, ��య్ల�, �జ�ల� వయ్వ� �వవ్�� అ� �లం ��క్. ఆ ప� 

సతరీ� �యయ్�, �శ�య�� �యయ్�, క�� �యయ్� – ఎం�, �� తపప్. క�తవ్ం��, 

��తం�� economy of words and thoughts �క�వడం �శభ�త్కనన్ �న�న �పం. 

ఆతమ్�కం� ���. 

     తన�, �పం��� �మరసయ్ం ���ం�� క� �� అంత�, బ�� ��ధ్�వ� క�తవ్ 

మం�� �లం. అం�వలల్� – ��క్�న్, ���న్, అ����న్ ��ం� ��న్ం� �� ప�య్� అంత 

అ��నం ����. ��త్�, క�న్�ళ్ త�� �తత్ Tonic త����� �� � వృదధ్ 

�పం���. 

     హృదయం ఎ�ల్ కం��త్ ఆ కంపన� �టల ���న్ �వవ్డం అత�� ���, �ట�న్ 

క�త్�, ���, మంట�� �రచ్టం అత�� �తన��. ప�య్� చ���ం�, ఇ� �ట� 

��, అకష్�� �� – ఉ���, �ధ�, ��ధ్� – అత� హృదయం�ం� మన హృదయం�� 

direct � పం�న ఉ�స్��, ��త్� �లవ అ���త్ం�. 

     ఎం�కం� --- 

     �షణ్�� తన �ధ� అంద��� ప���త్ �� అంద� �ధ� తన� ప���త్�. 

     �షణ్�� �ధ �పం��� �ధ. �పంచ� �ధ అం� �� �ధ. 

 

2 

     �� క�తవ్�, �� �బస్� సం�త� ఒక� రకం అం�ం� ���. ఆ �ం�� హ�ద్�, 

ఆజఞ్� ��. అ�ప్డ�ప్� లకష్�ల�, ��ల� �� �� ��మ��ట్ ఇదద్� అ��త్�. ఏ� 

రసం ��ం� flat � ఎకక్��, ఏ� �త�� �ళళ్మ�ల్ �����. �� ఆ అ���ల్ – �క�ల్ 
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���, �క� కనబడక ���క్� �జల �ద, ���బబ్ల �ంద ఎ��ప� స��� ��� 

గరజ్నం, మర�రం�ల మరణ�వ్నం �ం��మం��. కంఠం త�గ్ం� �నబడ�ం� 

త�గ్�థ్�� ����, ��క్�� ��ల �గ�దన, ���ంద న��న �మల ��ళ్ ���న 

చ�ప్�, ��ళ్ �క ఎం��నన్ గ�డ్�చ ఆరత్�దం ���ంప��త్�. ��ధ్�నన్ ��వవ్� అత�� 

సం�తమ� ��, ఇత�� క�తవ్మ� �� ��ప్��; ��ప్�ట� ��. ఎం�కం� � 

�దద్� appeal ��ధ్�, ����న్, క��బంధన�న్ �ం�న ఏ అంత���� త���ం� – ఆ 

అంత�ళం అ�� �నన్�ళళ్�. ��త్ మ�య్ద�న్ ��ల� ����ం� అగ��ల్ ప� ��� 

మ��ల� ఆతమ్ ఎ�న్ మంద� ఇ�ప�రల �నక అ��, చ�చ్, �న���� ఆ���క ��� 

��� మం� �ం�ం�. అ�వం��ళళ్� ఉతత్ అరథ్ం �� �య్��స్� ��త్� �� ప�య్�. 

�ంత ఇ�ల్, అణ��న ��య్, �� సంవతస్రం � �ల్��� ��ళ్ ���, bank-account, 

��ట్�� ఆ�� తృ�త్ప� సం��ల �ంత హృద�ల �ద�ం� � ���ల్� ఉ�క 

ఉ�స్�� ��ఖపటన్ం స��ం� నలల్ �ళళ్�ద అల� �ఫల�న�ల్ ��ల్���. �ం�లం 

���ం�, �సత్��న్ �����ట్ “���సం? ఎం��? ఏ�� ��లం��? ఏ�� ఈ �దన 

�పం?” అ� �ం�ం ఆ���త్��! 

     ఇ� ��రణం� క�చ్�డ్ �డ�స్ సంగ�. 

     క�ల సంగ���. ఉతత్మ క�తవ్ం ఎ�ప్� ���తమ��ం� అ� ��య్క�న్ల� 

క���� �ం��. కనబడడ్�, ఆ���ం� అ� �దధ్� ఆ క��వ్�న్ ��ం�, క�� ��ం� 

��రం �ద�. �రసవ్త �ష�ల� ఉ��ల� ఎ�ల్� ఓ�� ఆ �తత్ క��వ్�న్ 

సం�షణ�� ����వ�చ్ వయ్�త్, �ల ప��థ్�ల� బ�ట్ చపప్�ంచడ� – తమ ��య్ల�ం�, 

ఇతర ��య్ల�ం�, సం��ంచబ�న దనడ� – �పల్వ�రణ మనడ� – ��జ్వ మనడ� – 

క�� ��ం� �� righteous indignation ��, ��ప���, �� ����, ద� 

�నన్�ల్ ��త్�ంచడ� �ళళ్ ��న్�. 
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     “�� క��వ్�న్ ��ం� � అ��యం �పప్ం�” అ� క�� అ���, అత� “���ం �� 

��ం�ం�. ఓ �� ��త్�. �� అత�న్ �� �� ఎ����. � అ��యం ఏ�టం� 

– “ అ�న్�, అత� �� స�న్�త �య��డనన్�ట క��. ��న�వ్� �� �షయ� � 

కళళ్� �రం ��ట్ ���న్�. �గడత్ల� � ��ట్ �షం క�క్���న్� ��తత్! 

     �� క��వ్�� Motive springs ���� ఆ ���. తపప్�. 

     “ఆక��ట.....క�క ద��� అత� – �ం��క ��� ����.....�పం” అం� �పంచ� 

స�హ�ద్�న్ ��ం�ల� �య�న్ం� అత� హృద����న్ explain ��త్�. 

     �జ�? �జ�� �� “ఆక��” నకష్�� అద��� “�క ���.” 

     ఈ క�� ఆక���త్ � – �� �ం���ళ్ �ల్�ం� భతయ్ ఖ�చ్ ��చ్��, �జనం �� 

�����ద �తం ���. 

     అబ�ధ్ల�, �త్�ల�, వంచనల�, అ��ల �షట్ ��రం�, ఆతమ్�ల్ఘనల� 

�శం�దప� బ���నన్ � Parasite క�వ��య్� ��� �మ�శ్ంచ��� �హ��త్�న్�. 

‘అ�వృ�ధ్� త�న�డ�’ అ� ఆ�శమంత ఎ�త్� �ం� అత� �� తటట్ ��త్�న్�. 

     �పంచం� ఈ�� ���శం�� �తన �గ��మ్ణం�సం ధరమ్�దధ్ం �� ��� 

ఈ�� ప��నన్ �ర�న అగ��ల్ ��త్, అ��� తన�సం �య�న్ం� dreamers �ద 

ఈ�కం వ�ష్�త్నన్ కరక్శతవ్ం, వ�ం� ఆ��ం�న rotten channels ��� �రసవ్త 

స�ప��. 

     �� బ���నన్ �లం� �త �ంగమ్యం �ద �రగబడడ్ � బ���నన్ శ��, ఈ��� 

�� ���ప్�ళళ్ �ంద ��న ����� ఇత�ల ఖ�చ్�ద �� ��డ్నల్ �ం� Inspire 

అ� �గ�భ్� ప�� � ర���, �� ��చ్న సం�క్ర� �ంక �రసవ్��� �శవ్�వ� 

అ� ���ం�, ఉ�ప్ం� ��� �పం��న్ �వనం �యయ్��� ��� ఉ�� భ�రథ ����న్ 

ఊ� ర�బ్� �తత్ల కటట్ల� ఆ�ల� �య�న్�త్�న్�. 
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     మ�� బ�స్ల �లల మధయ్ ఓ�� “�� ఇ�ప్� ��త్నన్ �తత్త�ల� �జ� ఇం� అల�� 

���. ఇం� � స�య�జం ��త్ అస� �భ� ప� చదవడ� ���త్��!” అ�న్� �లం. 

man of little faith. 

     �� ఏం జ�� ����ం! �నవ��� ఉదధ్�ంచ��� �తత్ మ��న్ క���ట్న �వకత్వ� 

��న�వ్ న�వ్�. తన �త� అం����న్ �ం�ం�� ఇర��ళళ్ త�వ్త ఇం� ఆశ వదలక 

�����నన్ �లం �నవతవ్ం �ద ��� �నన్ �ఢ��వ్��న్ �� తల�ం��. 

     �� క��వ్�న్ analyse ��, �కక్ల �ంద ఎ�త్��, క�, మ��, ��, �లయ్ం, క�తవ్ం, 

ఛంద�స్, ఎ��ం�, �తత్�కడ�, �త Influences అం� �� �షఠ్�వ్�న్ explain �యయ్��� 

���� అ��ర�, అరహ్త��. ���� �మ�శ్ �త��, �తత్ �త�న్ �త ప�క�ల్ ��చ్, 

�ం�� �పప్తనం �ద� ���ం�, ఘనత సం��ం�, సంవతస్����� �ం� 

�జ���� ఒక డజ� �రసవ్త, క�, �టక, నృతయ్, �న, ��� ప�ష�త్ల� సభయ్తవ్ం, ఏ� 

అదృషట్ం అ�రవ్ం� కల�వ�త్ ��ం� ��ట��� సం��ం��� ��! 

     �� �సత్కం �� ��క� చదవం�, పదయ్ం ప���ల్ చదవం�. ఏ� అరథ్ం ��� – ఏ 

�వ���, �కష్���, death-bed present� పంపం�. ��యయ్కం�. అంతక�న్ 

���కం�. ��� క��వ్�న్ ఖం�ం�, ��ం�, ఊ�ం�, ��ం�, రకిష్ం� అ�రవ్శ�త్ � 

��� �సత్కం, pass it on. 

     ప��ళ్ ఆగం�, ఈ �పల ఆ�త్సం��ంచడం, �లల్�న్ కనడం, ధర� �చచ్డం�క ��తం� 

ఇం� ఏ��న్ �మమ్�న్ అ�తం� influence ��న� జ���ం� మ�ళ్ �తత్�� �� �� 

ప�య్�న్ చదవం�. అ�ప్డ�న్ అరథ్మ��ం��. 

     సవ్యం� చదవం�. చ��ం త�వ్త ��� ��ల���త్ సవ్యం� �డం�. ఎవ� 

అ��య� అడగకం�. �ఖయ్ం� క� అ���ణ్ ..... ��ప్� �నకం�. 
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     క�తవ్� �లం అంతమ�ం�. నగ�, అ��ప� కళ�, �రయ్�ర��న్ ఎరగ� అం�� 

గ��త్నన్�ట్ క�తవ్� గ�ం�ం�. క��వ్�� �డ తన ��జనం �� ��ప్�వల�న 

గ�ప�ట్ం�. “ఈ�� క�తవ్మం� ఏ��? ఎం�� �ం�? ఏం ��త్ం�?” అ� �ఖఖ్�ం� అ�� 

��� �జల� �� క�తవ్ం ��య్తత్రం. ��ద్ ���ల్ �� ����క�� �� ఒకక్� �� 

�డ�ంద �ం�� తమ ఉ��� సమ�థ్ం��వల�న గ� ��త్ం�. 

     ��ప్� త�న ఒకక్ క� మన �షణ్�� – ఉనన్త ��లయ �ఖ��ల్ ���న క�� వరష్ం 

�య�, ��ల�ంట �వ�ం� �వర� �� ��వ�ల్ ప���నన్ సమ�న, తన 

�ష�తప�వ్లల� ఆ�� �గ� ఆ�శ��గ్న �హ�ంప��, రకిష్ం�� ��.  

     ఎవ��ం� �ం��ం�� �ళళ్� కష్�ంచడం కషట్ం. 

     �షణ్�� ప�య్� చ��, అరథ్ం �డ��, “ఏ� �పప్తనం �ప”మం� �ప�క���� 

�రవ్ం. �� అ�గ్�లల్��, �కక్�లల్�� క�తవ్ం �పమం� �ప�� ఈ��. 

     అ��లల్వంక – �ఖయ్ం ��చ్న అ�గ్�లల్వంక ���� �డమం��. 

     �కక్�లల్� – �ఖయ్ం త�ల్ చ�చ్న ��క్�� గ�జ్�కక్ �లల్� �ంచమం��. 

     ���� ��� ఊ� (����� ��ల�) flower-bed �షప్శయయ్ �� ��త్నన్ న�న్ 

��, “ఈ ��వ్� �� ��వ్�! ఎకక్డ ��� ��డ్ పకక్న అం� ఈ ��వ్�” అ� న�న్ 

�ం��త్నన్ ���� ఏం జ�� �పప్గ���. 

     “ఏ�� �ం�న �ద �ం�� ��త్�న్�?” 

     “సంధయ్ ��.” 

     “ఎవ� ఆ�?” 
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     అం� ఏం ��ల్డగ���? 

     �త ప��, �కష్�, వరణ్న�, అలం���, ఛంద�స్, ఉప���, పదధ్��, ఆ��� 

క�తవ్ం��, ��తం�� ఇంక మ�ళ్ �వ�ం� �� న�డ్ �ర�క్�ట్� ��. 

     “ధవ్ంసం �� ��డ్ ��� – “ 

     “పదం� �ం�� పదం� ��� – “ అం��న్�. 

     �� ��� ఎ��ంచ�క ���న� �ం����న్�, ఆ �రం�����ల ��త్�ద 

��� �బబ్� ��ట్డ� �వ�� �లం �ద �� అ��నం �ల� ���. �� �ం� 

��� �బబ్� �టట్గల శ�త్� ��చ్�మం��న్� మ���న్. 

     �� ధవ్ంసం ��న �త ఛంద�స్�ల్ం� �త ����, serenading’s �రఛ్�, 

��ం��, మ�త్� �� – ��ల� ఉ�స్�ల� క���� �వక ��య్ల�, �తన �గ 

��మ్తల� background music �ంద marching band �ంద, �తత్ర�త్�న్ కద� ��క్ం� సం�తం 

�నపటట్ం�� �� ���ల్, �నపడక�� – 

     “ఎ�క� ��ళ్న, వయ�స్ మ�ళ్న �మ��� �వం�!” 

     �పంచం ఎ�ల్ ���ం? � �ం���ం�. 

     “అదృషట్వం�� ��... వ�డ్ం�న �సత్� � ��తం.” 

     ���వ్�, �య్య�థ్��, రకష్కభట వ�గ్�, �ర�ల�, ఉ� �యయ్�, ��క�తవ్ం ఇవ�న్ 

� �య���. ��ధ్ల�ం�, ��ట్ �ళళ్�ం�, �పల్�ల�ం�, అ�థల�ం�, అ�ం��ం�, 

స�య్�న్ం� �మమ్�న్ ��డ�� ��ళ్. 

     �ళళ్ంద� అధయ్కుష్� � ���. � డ�బ్� ���. � నం� �జల�, �వ్రథ్ �రథ్నల� 

వ�య్�. �ంగభకత్ ప����. 
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     ఇ�న్ �ం�� ���త్�న్, ఇ�న్ మర �రం�� ����న్, ఇ�న్ �ర�ల� �ం���న్, 

ఇ�న్ �పల్�� జ����న్ ఇం� ��దం �� �� – �త పదధ్��, ��వ్��, ధ�మ్� 

అ�న్ ఓ �ల �ం� �����న్య�! ఇం� �భం �ద� � ఆట� �ంక �గవ�! 

     ఈ �ధవ్ంసం అనంతరం నవ �పంచ ��మ్ణ కరత్ల ఉ�స్హం� కంఠం క�� ����న్� 

��. 

     ఏ �కం� అ�య్��, అ����, ఏ���, కాష్��, �చ��, కుష్� క��వ్�, 

�కష్ణ�, scandals �� ఆ ���న్ dream ��త్�న్� � క�.  

     � ఆనందంకనన్ ఇత�ల కోష్భ సంతృ�త్��చ్ ��, నరకమం� అ�ల్ం� �కం. 

     �� ఎం�� న�చ్��? 

     ఇం� �� �క�ల్, �కం ��� భయంకర సవ్�న్� కం�, �నం� పలవ�ం� సమ�న 

ఉ�గమ��న్ ��త్ం� �వ్గత��చ్ ����� ��. 

     ���, అ����, �త�ల్, ��య్�, ���, సవ్రగ్ం, మ�య్ద� �టక�ట్�� ��� �� 

అరథ్ం�� �ధ, మరణం, ద��ం, అ��వ్సం, అ�ం� ఇవ�న్ అరథ్ం�క గ�ట్� సృ�ట్� ��న్�త్నన్ 

�వ�ల లకష్కం��న్ ఏకం �� ప����న్� ��. 

     � �ం�� �ం�. ప�ట్�ళళ్� తల� ��చ్, �గయ్వం�ల ��� ఈశవ్���ద �త్��ల్�� 

చ��� – “All is well with the world” అ��ం� ���ం�. 

     ��భ్�య్లం �ందరం �� – 

     “అ�న్ సమసయ్�, సం���.” 

     “ఏ�, 

     ఏ��, ఏ��, �ష� �నబ���న్�! �ం�� �����న్�?” 
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     �� క�తవ్ం ���? 

     అ�� ఆ �ల �త��ల�� ��� ��ప్�� న��� ��క్��న్�. �త ప�ల�, 

ఊహల� ��క�ప�ట్ – �య� �లల్క�న్ �ద ప�య్� అ�ల్��న్� – ��య��, 

శ�మ్షఠ్�, వృదధ్ ��� �� అ�ప్�త్�న్�. “�ర�”� ��దయ్ం�. 

     �ళళ్� �రం�. �ళళ్ �రయ్వచ�ల� �� మ�ళ్ ���ం�. 

     “�బం�ల �కక్ల చ�ప్� ప�ధర �చండ �షం ఝం��ల షడజ్�వ్నం” 

     �� త�ట్�గల �వ �ం� ఈ �సత్కం �రవం�. 

�జ�డ, 

17 – 7 – 1940.                                                                                                     �లం 
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అం�తం 
(�ం�ల�  జ�ర� న���సం) 

 

తలవం�� �����, �సత్ం! 

�లవం� ఈ ���న్ వ�� 

తల��న �� �న�గక�� 

ప��దన బ�� బ�� �� 

అ� ��త్, ఇ���త్ ఎవ� 

��న�వ్, ��� ఇవవ్క –  

���తనం క��తనం � 

���ర� హృద�న� �యం ��త్, 

అ���, ఇ��� అం� 

అ�దరణ�, అలకష్�ం� ��, 

ఒకక్�ణ్�� ��ం�ర�, ��ం�ర� 

��క్ ��క్ ఏ��త్ �����, �సత్ం! 

తలవం�� �����, �సత్ం! 
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�ంగలంజ���లస� �స� ఈ 

�రత్�కం� �లబడ�లక 

తలవం��� �����, �సత్ం! 

��న�వ్ల� ప��చన ��త్... 

అ�గ��� �డ�� 

అ���క శ��ల�, 

�ం� �క�ల్ కరవ�� 

వంచ�ల ఈ �కం� �సగక 

అం��నంత �ంత ��జయ్ం 

��న్ ���క్ం� ��ళ్��, �సత్ం! 

ఎంత అ�య్యం ����, �సత్ం! 

ఎ�న్ ఆశ� ��ద ��ట్��, 

ఎ�న్ కల� � ��ట్ ������ 

అ�న్ త�న్���, �సత్ం! 

ఎంత ��ణం ��వ�య్, �సత్ం! 

బరం�రం� మనం ఇం�  

�నన్�క �నన్ ��ల్��నన్�ట్ ఉం�! 

���డ నవయ్��తయ్ ప�ష�త్� 
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కలకల��ం�న � న�వ్ 

కనబడ�ం� క����ం� ఇంత�ల్�! 

��ఖపటట్ణం ���ల్ మనం 

“ఉద��” సం�క� ప�ట్� �రగడం 

�ఞ్పకం ఉం�? 

�నన్పటట్ణ� స���రం� మనం 

అ�న్ ��క��ళ్� క�ట్ం�? 

��తయ్� సమసత్� అ���, 

ఆక�, �� �క,  

ఎకక్డ ఉ�న్�, ఎకక్డ� ��� ��య�  

ఆ�శం�, 

�కక్ల� ఆద�శ్ల� ��క్�త్ 

ఎకక్డ� ��నన్ మన�న్ 

�కక్ప�ట్ �ల��ట్ �కం 

ఎ�న్�న్ �సస్హ దృ�య్� ��ం�, 

ఎ�న్�న్ �సత్ర ��న్ల క�ప్ం�, 

కలల� �గల�, ��కల� క�ప్, 

శ�ం�ం�, శ�౦�ం� మన�న్! 
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�ద� ��న్ �ష��రల��� ��, 

ఊ����త్ల� �����త్�� ��, 

� కళళ్�ల్ గంధక �వ్ల�, 

�ం�ల� ��గ్ల� �మం ��, 

� ��� ��న్రథ్ ��న్ల 

�హమ్ ��� �ంక� క�ప్, 

తల��నన్�ప్డ�ల్ 

త���, అ�వ��� 

సంవరత్ భయంకర 

ఝం�పవనం ���త్ 

ఎకక్డ� ���ంద�య్ ��న్! 

ఎంత �స�ం�ంద�య్ మ�మ్! 

ఎవ� �ః�ం���, �సత్ం! ��వ్ చ���, 

ఎ� ��, ఆ��� �న్��� తపప్! 

ఆ�శం ప���ం�� ఉం�! 

ఆ��ల� �ల� ��! 

�����ల వయ్వ�రం 

స���� ��ం�! 
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���� సభల� ఎవ� 

����� �ద�శ్ంచ��� ��సం! 

ఎవ� ప�ల� ��ళ్! 

ఎవ� �ందర� ��ళ్! 

ఎవ�� ���, �సత్ం! 

ఏమ����ం ��వ్? 

ఎవవ్� ��న్ సమ్�ంచడం ���! 

ఎవ�� ���, �సత్ం! ��వ్  

��తం�ద ఒక �ట� �� అ��, 

కనబడ� ఊహ ��న్ కబ��త్! 

అంద� �కక్ ��న్ మం��త్! �మం��త్! 

ఎవ�� ��� � �సత్ం? 

ఏమ����ం ��వ్? 

� �రద �� �జ�! 

� �ర� �� త��ం���న్ం! 

� �ళళ్� �కక్� ����, 

� ��త్� ��మ్ల ��! 

మమమ్�న్ ��వ్ ��చ్���! 
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��, �సత్ం! ��... 

� �భవం మమమ్�న్ వదల��! 

���స్��న్ జ�ంచడం 

� వలల్� ��చ్�ం��న్�! 

���ల శ�త్ల బలం �� ���! 

భయం ��� అ�నపప్��! 

� �హసం ఒక ఉ�హరణ! 

� ��త� ఒరవ�! 

�నన్ వద�న ��టం 

�� అం��నక తపప్�! 

��న ఈ ���మయ�కం� 

కదనశంఖం ���త్�న్�! 

ఇకక్డ �లబ� ��న్ 

ఇ�ళ ఆ�హనం ��త్�న్�! 

అం�� ఈ ��న హసత్ం! 

ఆ��ం� ��! 

ఇ� �� � �సం 

ఇ� � మ���థ్నం!                                    - 1938 
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అ�థ్� : 

ప��దన = �ధ 

అం�త� = ��ంపబ�, �ందర�, వంకర 

�సస్హ = స�ంప�� 

�సత్ర = కషట్�న 

శ�౦� = ��ం� 

��ర� = వల� 

�మం�ం� = ���                                        

 

*** 
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మ�ప� �� నం 
 

మ� �పంచం, 

మ� �పంచం, 

మ� �పంచం ���ం�! 

పదం� �ం��, 

పడం� ���! 

��ం, ��ం ���! 

కదం ��క్�, 

పదం ���, 

హృదంత�ళం గ�జ్�త్- 

పదం� ��ం, 

�నబడ�� 

మ� �పంచ� జల�తం? 

������ �ం� ��త్�� 

తరప్ణ��త్ పదం� �ం��! 

�ట� నడ�, 
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�ట� కడ�, 

�టల�న్�� �టం�! 

న� న��, 

అడ��, �ండ�, 

ఎ��� మన కడడ్ం�? 

పదం� �ం��! 

పడం� ���! 

��ం, ��ం, ���! 

ఎ�క� ��ళ్న, 

వయ�స్ మ�ళ్న 

�మ���! �వం�! 

��త్� మం�, 

శ�త్� �ం�, 

�����! �రం�! 

“హ�ం! హ�ం హర! 

హర! హర! హర! హర! 

హ�ం హ�!” అ� కదలం�! 

మ� �పంచం, 
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మ� �పంచం 

ధ���ం� �ం�ం�! 

పదం� �ం��! 

పడం� ���! 

�భంజనంవ� ��తత్ం�! 

�వ �గ�న �స�ంచం�! 

వ�ష్���ల �ళయ�షవ� 

�ళ �ళ �ళ �ళ ���� పదం�! 

పదం�, 

పదం�, 

పదం� �ం��! 

కనబడ�� మ� �పంచ� 

కణకణమం� ���న్? 

ఎ��, ఎ��, ఎ�� ప��నన్� 

ఎన� లకష్ల ����! 

���, ���, ��� స��� 

జల�ళయ �టయ్ం ��త్నన్�! 

సలసల�� చ��? ��� 
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ఉషణ్రకత్ ��రం! 

�వస���, 

న�గ�వ� 

ఉరకం�! ఉరకం� �ం��! 

పదం� �ం��! 

పడం� ���! 

మ� �పంచ� కం� న�� 

��మ ��గక ��ం�! 

��లవ��, 

��లవ��, 

ధనంజ��� �గం�! 

కనబడ�� మ� �పంచ� 

అ�న్��ట� ధగధగ�, 

ఎ���� �గ�గ�, 

�మ�వ్లల �గ�గ�?                  - 12/04/1934 

 

అ�థ్� : 

వ�ష్���� = వ�ష్ం� ��� 
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���న్ = �� ర�ల అ�న్� – �రహ్పతయ్ం, దకిష్��న్, ఆ�హ�యం  

��రం = సర�స్ 

�వస��ం = క�న్టక�� ���న� జల�తం 

��� = ���కక్� 

 

*** 
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జయ�� 
 

�� �తం 

�పం��న్� 

స�ధ �కక్� ఆ���చ్�! 

�� �తం 

�శవ్వృ�ట్� 

అ��కక్� �ర���! 

�� �తం 

�వన �ష� 

���ం�క ��చ్ ���! 

             --- 

ఎండ�లం మం�న�ప్� 

గ�బ్లంవ� 

�����! 

�న�లం ����� 

��� ���న 
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�� ���? 

�త�లం �త�టట్గ 

�ర� క�ట్, 

ఆక�� �క���! 

             --- 

� �కక్�ణ్ 

��చ్��- 

చం� ��ప్�, �నమ�బ్�, మం��న� 

�� �� 

�గన్���! 

�ం��ం� �ం��� 

రం� రం�ల �కక్ల�న్ 

��, ��త్� ��క్�ం� 

�����! 

పగళళ్�న్ ప����, 

���� ���ణ్�ల్, 

మ� �ళయం జగం �ం� 

�గ�భ్�త్ం�! 
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             --- 

� �కక్�ణ్ ���ం� 

�ం���- 

� ���త �క�� 

�కమం� జ�ల్�� 

ఆ ���త్ �గ��త్�! 

             --- 

�� �తం 

�పం�బజ్� 

�లల్�� పలల్��త్�! 

�� �తం 

�శవ్�ణ� 

తం�� �రఛ్న� ���! 

�� �తం 

�వన భవన� 

���� �� ��త్�!                                       - 02/06/1933 
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అ�థ్�: 

�ర� క�ట్ = గడడ్ క�ట్ 

�న� = వ�ష్� 

���ణ్�ల్ = ��క్ం� 

�క�� = �ంపర� 

�రఛ్న� = సపత్సవ్ర�ల ఆ�హ�వ�హణ� 

 

*** 
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ఒక ���  
 

గగనమం� �ం�, �గ�� ��మ్- 

బ�ళ పంచ� �య్తస్� భయ��ట్ న�న్! 

ఆ�శ� ��� నంత�, అకట! 

ఈ �� ��ం� ఇ�క ���! 

��� �న�� గ�� ద�య్� 

� �వ�మ్లమధయ్ ఈ���న్�! 

���త్, ���త్ ��� �గర�! 

క� క�బర�� కదల� �ండ! 

ఆ�శ� ���� ��ళ్ ��న 

ఒంట� ఒం���ం� ���ల్! 

�శవ్మం� �ం�, ������- 

బ�ళ పంచ� �య్తస్� భయ��ట్ న�న్! 

                                                    -12/08/1933 
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అ�థ్� : 

��� = �ధప� 

���� = ��� 

 

*** 
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గంట� 
 

పటట్�ల�, ప�ల్�ళళ్� 

బటట్బయ��, పరవ్త�హ�, 

ఎ��లం�, స��మం�, 

అడ�ల �ం�, అగడత్లం� 

�పంచమం� ��ధవ్��త్ 

               గంట�! గంట�! గంట�! గంట�! 

               గంట�! గంట�! 

               గణగణ గణగణ గణగణ గంట�! 

               గణగణ గణగణ  

               గంట�! గంట�! 

భయంకర��, ప��స��, 

ఉ�క��, ఉ�ల్స��, 

స�ధ��, �����, 

అ��గ��, ఆ�భ్ట��, 

ఒక ��చ�, ఒక �రచ� 
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               గంట�! గంట�! 

               గంట�! గంట�! 

�ంహ���, �వం���, 

�రం���, �రం���, 

శంఖ���, సరప్���, 

సృ�లమ�ల్, ��లమ�ల్, 

పం��ల�ల్, �ల�ల�ల్, 

               �ణ�ణ గణగణ 

               గణగణ �ణ�ణ 

               గంట�! గంట�! 

               గంట�! గంట�! 

క�మ్�ర�, క�యతన�, 

��య్లయ�, ��గృహ�ల, 

������, బ��, మ�� 

�ణ� �� ��సథ్ల��, 

� హృదయ��, � హృదయ�� 

               గంట�! గంట�! 

               గంట�! గంట�! 
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ఉతత్రమం�, దకిష్ణమం�, 

ఉదయ�నం�, ��షమం�, 

��న్ల��, �క���, 

మం� �ండ�, జ��, చ��, 

ఇ��, అ��, ఎ�� ��� 

               గంట�! గంట�! గంట�! గంట�! 

               గంట�! గంట�! గంట�! గంట�! 

               గణగణ గణగణ గంట�! గంట�! 

               గణగణ గంట�! 

               గంట�! గంట�!                              - 18/02/1934 

(E.A Poe ��న The Bell � అ��దం ��) 

 

అ�థ్� : 

అగడత్ = కందకం 

�రం� = �� 

సృ�ల� = నకక్ 

��ష� = �యం�ం 

*** 
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ఆ�శ�పం 
 

గ�� ఎవ� ��, 

గ��ం� �శశ్బద్ం. 

�యం�ం ఆ�నన్ర, 

గ��పల ���లవ� �క�ల్. 

               ఖండపర�గళ క�లగణ�ల 

               క��ల�ల� ఒక�వ� 

               ���� ��ల� �� 

               ��త్నన్� గ�. 

గ��పల ఏ�� ఆ���. 

               ��న �ం��ద 

               ��న ఒక �కక్ 

               ��� ��� �ల�లల్� ��� 

               గ�� తల�త� ���ం��ం�నన్�. 

ఒక �రదృషట్�� 

               ఉదయం ఆ�నన్ర� 
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               ఆ గ��� ఆ����. 

అత� �పం ఆ గ�� 

               �లన�క్ ����నన్�. 

               ��ద� చ�� ��� 

               ప� ��క్� ��త్నన్�. 

               �క� ��� 

               �ంహ�� ���నన్�. 

క�త్గం� �ద 

��త్� ��ట్��నన్�. 

��ద� ��� 

ప���క్� ��త్నన్� �పం. 

అక�మ్�త్� ఆ �పం 

ఆ�శ�ర� ��ం�. 

��� �క� ��ం�. 

(�� �� ��ల �క� �క�.) 

ఆ�శ�ర ఆదర���� ��ం�. 

అల���ం� �పం, �పం. 

ఆ�శ�ర ఆ�వ్న �నం ��ం�. 
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�పం ఆ���ం�. 

�ర� ����ం�.                               – 07/03/1934 

 

అ�థ్� : 

ఖండపర�గళ క�లగణ�� = ��� �డ� క��ల స��� 

�ల� = ��� 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 | P a g e  
 

ఋ��� 
 

�కక్��ల్, అ�గ్��ల్, స�బ్��ళ్- 

               �నం� �డ� ��న్! 

               క��మయ��� అ�న్! 

��ట్��క్, అర���క్, బలల్��క్- 

               � �� ��త్ ఉం��! 

               తమ �� క��క్మం��! 

త����ళ్ం, �ర�ప�ళ్ం, ���క�ళ్ం- 

               ��� క�త కనరహ్ం! 

               ఔ�� �లప్ మనరఘ్ం! 

ఉం��� క���శం! 

���� రస ��ద్శం! 

�రకద�� ���శం! 

               కళళ్ం� ఉం���, 

               ��క్ం� ��! 

�పంచ�క పదమ్�య్హం! 
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క�తవ్�క �ర� �హం!                           - 14/04/1934 

 

అ�థ్� : 

అనరఘ్� = �ల కటట్��� 

 

*** 
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అవ�రం 
 

య�� మ�ష� �హ ఘంట� 

మ�బ్ ��న 

ఖ�లమ్�న్�! 

నరక�క� ��ల�మ్� 

��� �ం�� 

ఉ��ప�డ్�! 

ఉదయ ��య్� సపత్హయ�� 

�����త్ 

ప�� ��ట్�! 

కనక��గ్ చండ �ంహం 

�� ���, 

ఆ��ం�ం�! 

ఇం���� మద� ��� 

�ంక��త్, 

స�� ��ం�! 
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నం� ��� రం� ��త్, 

గంగ��� 

క�� �ం��! 

ఆ��కర �ద ��య్� 

��ఘ్��త్, 

�ర ���! 

�డ� త�ల్� 

��� ��ప్� 

�తత్ సృ�ట్� �ఫ్�ం�ం��!               - 14/04/1934 

 

అ�థ్� : 

గంగ�� = ఆ�ల�, ఎ�ద్ల� �డ �ంద ��� �� 

 

*** 
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�ట�� 

 

���సం, ���సం 

పటట్ణం� ����మ�- 

త�ల్�ట� ��� �టట్క 

బయ���న �ట���, 

����� ఒకక్��గ 

న��త్�న్ ��క్ ��యక- 

న� స��� �వ ��గ 

సంచ��త్, సంచ��త్, 

��� ప��, ���� 

����ం�- 

చండ చండం, �� ��ం 

జవ్రం ��త్, 

భయం ��త్, 

����త్- 

మ�బ్ప�ట్, ����ట్, 
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�నవ�త్, వరదవ�త్, 

�మమ్�క� ��మ్��త్ 

��త�ప్న �ట��� 

ఎంత కషట్ం! 

క�ళ్ ��ట ����� 

ప�ల్��ళ్ త�ల్ ఏమ� 

పలవ��త్ం�....? 

�ంత��ప్ల�� క�న్ల 

����� మంట�తత్గ, 

�ం���� ��చ్న�ల్, 

���దన అ�శ�ంచగ, 

��, నలల్� �� ��క 

�ం� �ద� ���ండగ, 

త�ల్��చ్ కలల్ దృశయ్ం 

కళళ్ �ందట గం��యగ 

����క� ����� 

త���ం�, కలతకం�- 

తలల్��ల్, 
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�ళళ్��ల్ 

పలల్��ల్ �ట��� 

ఎంత కషట్ం! 

అత� ���న క� ఆఖ�! 

��డ్ �క��న �బ� 

�ంక�ం��; 

�న��� మ�బ్� ఒక 

��� ���ం�; 

�� ��� ��య��త్ 

�� ��ం�; 

��న మ�బ్ల న�మ�ం� 

����క్ ��క్�ం�ం�; 

�ట�� క�బరం� 

�త��� ఆ��ం�ం�! 

ప�ల్��ళ్ త�ల్�� 

��కల� �� క��ం�!                                  - 18/05/1934 
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అ�థ్� : 

���ం� = �ల�ం�, పలవ�ం� 

పలల్��ల్ = చ�ం�/�లల్�� 

 

*** 
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ఆ��త� 
 

సవ్�గ్� క��ం�, సవ్�న్� ప��ం�, 

ర��ం� ర�త్�, ��య్� క��- 

               ఒక� ��� ��క్న�! 

��� పం�ం�, ��� మం�ం�, 

��� ��ప్� ��వ్, �లయలయ న�వ్- 

               ఒక� దకిష్ణ ��క్! 

��ర�� ��, ఆ�శ�� ��, 

��� ��ల ��ల� �ం�, 

               ఒక ����! 

�ం�ర భ�మ్�, మం�ర ���, 

�ం�చందనచరచ్ సవ�ం� 

               ఒక� పడమ��! 

�నవ�� ��జయ్�త�, క� 

య�ఞ్శవ్�� ���, తరగ�, ���, 

��ప్�ళ్, �ం�మ�, �గ� ���!                      - 01/06/1934 
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అ�థ్� : 

��� = �డల్�బ� 

�ం� = �ం� 

తరగ� = అల� 

 

*** 
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ఐ 
 

���న్, య�ఞ్ప���న్, 

�పల్వయ్���న్ ��! 

సమ్��త్ పదయ్ం, 

అ��త్ �దయ్ం, 

అనల ��క�ం� అ���దయ్ం! 

���, భవ�� �ల్��, 

పర��ఠ్ ��� � మ����! 

� ఊహ �ం�య�ల! 

రస �జయ్�ల! 

� ఊళ ��ర�ళ! 

���, �గ��, కం��� మంజ��, 

ఝ�� � �ద��! 

� �క �రగ్ం! 

��క సవ్రగ్ం! 

అనరగ్ళం, అ�తర�ధయ్ం, � �రగ్ం;                      - 01/06/1934 
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అ�థ్� : 

అ� = క�న్�ల్ 

�ం�య�ల = సం�ంగ �ల 

�ల = ఊయల 

��ర �ళ = ఒ��క �గం 

కం��� మంజ�� = అ�క వృకష్� �త ���ం�న �మమ్� 

 

*** 
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�ౖ శవ �� 
 

�పం, �ణయ్ం, �పంచ�రగ్ం-- 

కషట్ం, �ఖయ్ం, �ల్��థ్� 

ఏ� ఎ�గ� ���ల్�, 

అ����ల �ప�ల్�! 

��� ���త్, 

�న ���త్, 

ఆకస�న హ���ల్ ���త్ 

అ� �� అ� ఆనం�ం� 

�న�ల్�! 

అచచ్� �చచ్� క���ం� 

ఎచచ్ �చ�� ఎ�����, 

ఈల� ��త్ ఎ����� 

�టట్�ల్�! 

�లల్�ల్�! 

గ�కపచచ్ ����ల్�, 



56 | P a g e  
 

�మర��ల ���ల�, 

పంట�ల�, �మమ్�ళల్�, 

తం� సం��, త�ల్ ���, 

�హ���, కచ�రం�, 

��ల ���, �ల�గగ్�, 

ఎకక్డ ��త్ అకక్డ �� 

�శవ్�ప�న �హ��త్ం� 

పర�తమ్�ఓ ��త�ల్�! 

��, �� సమసత్ �శవ్ం! 

�� �క� �గయ్��త�! 

� �సం� ���� ��� 

వ�చ్�ళళ్ ����త��! 

ఋ��ల �� వసంత�లం 

మం�క�టం �����, 

కం� వృషభ�ల అ�న్�వ్సం 

��క్ �షమ్ం కద��, 

ఏ�ళ్, బయ�ళ్, ఊ�ళ్, ��ళ్ 

ఏకం�� వ�ష్�లం, 
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సవ్చఛ్ ���ల శర�న్����, 

��� ��డ �మంత��, 

చ�వడ�ం� ��ర�లం 

వ�త్ �� ��� �తల 

�డ��త� � ��తత్�! 

ఇ�ళ�� ఎ�ప్� �� 

ఇన�ంబం పయ�ం� �ం��! 

ఎ�ప్� �� ఇ�ళ�� 

��� ���, ��� ���! 

�� కనంబ� ���రక 

ల�క వ�ణ్ లనంత ��� 

��క్��క్� �వయ్�త�� 

�� ��� �ర��! ఇ� 

�� �� �ల�ల���! 

 

� గత �శవ �గ��కల 

��ధవ్�ల�, 

��న �లయ్� ���న పద�ల 
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��న్ల �సం, 

ఒంట�� ��చ్ం� ఊ��� 

క�� ��� కబళ� ��త్, 

��ద �ణ� క�� �డగ 

�ల�ళళ్�, �ళళ్� ���త్, 

����� ప�ట్��ట్ 

�తర�న� ��� ��త్, 

�ంత��, ��ంత��, � 

�భ్�ం�� ��� �టక� ��త్, 

��క ���త్ ఇట ��చ్ం�న 

న� ��త్ం� న�వ్�త్ం�? 

ఉ�త�ల్�! 

�డత�ల్�! 

ఇ� � �తం, �ం��?                     - 09/06/1934 

 

అ�థ్� : 

�� = �ం� 

��� = ��న్ల 
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��డ = దటట్� 

��� = ���� 

ఊ�� = �వ్స 

కబళం = �దద్/�జనం 

క�� = ఒక �ళ �దయ్� 

 

*** 
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అవత� గ��  

 

-ఇ��� �ంత భ��? 

-ఇం�ల్ �క�! 

 

-ఇ��� అపసవ్��? 

-��ం� �గ! 

 

-అ��� రం�ల �డ�? 

-��, ���! 

 

-ఎచ�� �� � ��? 

-అవత� గ�ట్�!                                      - 16/06/1934 

 

*** 
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�హ� 
 

ఎ��ంచ� �హ�హం�ల�! 

క��ంచ� �పత్ �జం�ల�! 

ఉండ�, 

మ�త్షక్��యం�! 

మ�వ�మ్కం�! 

అంత�ళ భయంకర 

�ంత�ల� � ��రం? 

�ళళ్��� � సం�రం? 

ప��ంచ� �నమృదం�ల�! 

�ర�ంచ� �ంత తరం�ల�! 

హృదయం� �పం�టట్�! 

మం�నగ� స�హ�ద్� �టట్�!                  - 09/07/1934 

 

అ�థ్� : 

��యం = �� 
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�పత్ = ���త్నన్ 

వ�మ్కం = �టట్ 

 

*** 
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క�ర� 
 

��, ��, 

�� ��! 

స��, ���, ��� ��! 

�� ��! 

 

��, ��, 

వ�త్ ��! 

క�ట్�, న�ట్�, 

���, ���, ��� ��! 

వ�త్ ��! 

��ల్, ��ల్, ��ల్, ��! 

��, ��! 

 

��, ��! 

�నం, �య్నం! 
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�సం, �సం! 

��, ��! 

క�ర�! ప�! క�!                                    - 11/07/1934 

 

అ�థ్� : 

��ల్ = �ంజ� 

ప� = వ��ధ�, ���, �� 

 

*** 
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��వ�� య� 
 

��పకక్, ��ట్ �ంద, 

ఆ�న �ంప� ��న 

��చ్నన్� �స�ద్క� 

����, ����నన్ 

ఈగల� �గ�క. 

��గ్�టట్వం� త�, 

��త� ��న �హం, 

�ం��� ��క�ళ్, 

తనక�న్ శవం నయం. 

ప���� జ�బ్��; 

అ��క్� శ�త్��; 

��నన్� చ��లం; 

��క్�� ����. 

ఏ�ళ్ ���, ��ళ్ కద�, 

బ�కం� ��క్ సడ�— 
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పకక్�నన్ బండ�� 

ప��గ� ప� ఉనన్�. 

“ఆ అ�వ్ మర��త్ 

ఆ �పం ఎవవ్�”ద� 

���� ��న్�త్  

��ళ్��ం�! 

ఎ�క �కక్ ���క్ం� 

ఏ� అన�� �కక్! 

ఒక ఈగ� పడ��� 

�ందర� �ల� �ండ! 

��మ్ �మమ్�క�ల్, 

��మ్�� నంత�న. 

“ఇ� � �పం �”ద� 

ఎ�� వ�చ్ ఎం���!                                        - 13/08/1934 

 

అ�థ్� : 

ప��గ = �ధ�� 

*** 
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ఒక �ణం� 
 

ఒక కష్ణం� 

               మన�స్� ఎ� సమ్ృ� 

               త�నమ్� 

               మ��� 

               ఎ� మ� ���ం�, 

కష్ణం� 

               అ� ప�� 

               మ�డ�... 

               ఆ�ల� �క�� 

               ఇ�ల ఇ��ల� 

               ���ల� 

               ఏడ� మర�ల� 

               మర�ల మడతల� 

               కనబడక! 

ఒక కష్ణం� 
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               �రవ్� స�� �ఖం 

               న�వ్ల� 

               రం�ల ��వ్ల� 

               కలకలమ� కళ� ��� 

               హరష్ం� 

               ఆ�వరష్ం� 

               క�ల��క �ర�ందర 

               క��ం�, 

               మ�కష్ణం 

               ��వ� మ�డ�- 

               వ�వ� మ�డ�! 

ఒక కష్ణం� 

               సకల జగం! 

               సరభస గమనం�... 

               �మమ్ట �శశ్బద్ం. 

ఆ కష్ణమం� 

               �ం�ల �ండల� 

               ��� ��మ్��� 
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               ���� ప���త్ 

               ��ల రథ�దం.                    – 30/10/1934 

 

అ�థ్� : 

త�� = ��� 

సరభస = �గం� 

 

*** 
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ప���� 
 

అల�న క�న్� �ం����? 

�ణ�న సవ్పన్ం, 

�ల�న సవ్రగ్ం! 

 

���న �ం�ల న�� ���? 

అవతల, ఇవతల 

అ�� ఇ��! 

 

���న ��ల ��� �వవ్�? 

�రహ్�, �రగ్�, 

�రమ్�, �రమ్ృ�!                                      - 27/01/1935 

 

అ�థ్� : 

అ�� = �మ, �తస్లయ్ం 

*** 
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ఆ:! 
 

��ప్� ��మ్�ం� 

�ం�� � �����, 

���శచ్రయ్ం� ��- 

 

��త్� ��క్�ం� 

�ల� � ����, 

��ద్కిష్ణయ్ం� ��...                                   – 02/02/1935 

 

*** 
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ఉ��� 
 

అలకల�న్ అటట్క�ట్న, 

��కల�న్ ��ప�ట్న, 

��తంవ� పలచ��న 

����! ����! 

��కం� ��క్�ంతగ, 

ఊ�కం� ��ట్�మమ్గ, 

���కక్న ���� 

����న్�! 

�� �� �����, 

�� �� ���గం, 

�� ��య� � �పంచ� 

మ�రణయ్� ��క్���! 

����! ����! 

��న్ �� �డన�ల్ 

�����న �దద్మ��� 
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�ల����! 

����! ����! 

కష్��త్�? స��త్�? 

��ధ్మం�� �� ��న  

�ర�య్��న్! 

అ�ల్ �డ�, అ�ల్ �డ�, 

మ�మ్ ���ళ �డ�! 

����! ����! 

���ం��.                                             - 1935 

 

*** 
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��� బ�� క�� 
 

�షం��క్ �జం��, 

కదం��క్ �రం��, 

మదంప�ట్న �తం�� క�, � �ట�! 

వలయ �చల �వ్హం��, 

�లయ �గర తరం��, 

�దధ్�ంజనమ్ృదం�� క�, � �ట�! 

��ల్కవన� హ�ల్సక�, 

�ం���ల మం����, 

��� గంధరవ్�నం క�, � �ట�! 

ఎ��ం�ల ఇ�దయ�, 

�కక్��ప్న �వ�య్ష�, 

కడ� వల�, వల� కడ� క�, � �ట�! 

క�! � గళ గళనమ్ంగళ 

క��హళ ��హ�� 

క�����! కర����! 
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�న�� కద����!                                                      - 1936 

 

అ�థ్� : 

�జంగం = �� 

�రంగం = ��ం 

�తంగం = ఏ�� 

�చల = కద� 

�ంజన� = శబద్ం 

హ�ల్సక� = సతరీ� �ం�� �� వల��రం� �� నృతయ్ం 

�హళ = ఒక �దయ్ ��షం 

హ�హ� = కలకల ధవ్� 

 

*** 
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అ�ౖ �తం 
 

ఆనందం అరణ్వ��, 

అ��గం అంబర�� 

               అ��గ� టం�� ��త్ం, 

               ఆనంద� ��� ��త్ం. 

� కంకణ ��వ్ణం�, 

� �వన ��వ్ణం�- 

� మ�� �ల� ��, 

� హృ�� �వ్ల� ��- 

� తల�న ��� ��త్, 

� వల�న ��� ��త్- 

               మర��� �ణం ��త్ం, 

               సవ్�గ్�� ��చ్న ��త్ం. 

హస��� ��� ��, 

వయ్స��� ��స ��- 

�ష�ం�న మ�య �దం, 
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���ం�న తవ్�య �దం- 

�ష���� �స��త్, 

����య� �వ��త్- 

               �పంచ�� ప����త్ం, 

               భ�షయ్�� ప����త్ం. 

�సంత స�రం ��, 

�మంత ��రం ��- 

� ఎ��న �వ�హంగం 

� ప��న మరణమృదంగం- 

���ం�న �టల��, 

���ం�న ��ల��- 

వలయ�� చ�ం�న��, 

�లయ�� జవ్�ం�న��- 

               ���� క�ళ్ం ��త్ం, 

               ���� ��ళ్ం ��త్ం. 

� ��� ��� ��, 

� ��� ��� ��- 

� కంకణ ��వ్ణం�, 
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� �వన ��వ్ణం�- 

ఆనందం అరణ్వ��, 

అ��గం అంబర��- 

               �పంచ�� ప����త్ం, 

               భ�షయ్�� ప����త్ం.                        - 1936 

 

(A.C. Swinburne తన రచనల�, �ఖయ్ం� A Match అ� �తం� ��న ��గ్�� 

కృతజఞ్తల�) 

 

అ�థ్� : 

అరణ్వం = స��ం 

మ�య = � 

తవ్�య = � 

�� = �ద� 

�� = ఎ�� 

 

*** 

 



79 | P a g e  
 

�� 
 

అందరం క�� ��న ఈ 

అంద�న వ�త్స��యం అం� 

ఎకక్� ఒకక్� వ�చ్ 

ఎ�త్� �� ఉం� ��, 

“అ�య్యం, అ�య్యం?” అ� �మం�- 

“అ�భ�ం�� � కరమ్ం” అం��. 

               ��ద్��� ��ద్గ���� 

               ఎ�ద్�ల్� ప��� మమమ్�న్ 

               ��ద్�న్, �ర��న్ �� 

               �దద్� �� �రం ���. 

               “�రం ఇ�, ��ణం ఇ”దం�- 

               “ఆ�రం! అ�� �ట�”దం��. 

భ�ంచడం కషట్��� 

ప���ల్ �� �ంద� పడ��- 

“�యయ్�ం, చ�త్�న్ం ��, 
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�వ��� ఆస� ��ంచ”మం�- 

����, ���� ��ట్ 

“�రజ్�య్�� �రజ్నయ్ం మం”దం��.                          - 1937 

 

*** 
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అ��దయం 
 

ఏ�, 

ఏ��, ఏ�� 

�ష� �నబ���న్�! 

�ం�� �����న్�! 

ఎవ�, 

ఎవ�వ�, ఎవ�వ� 

తల �ర��� 

నగన్ం� న�త్�త్�న్�! భ� 

�వ్గన్ం� వ�త్�త్�న్�! 

అ��! అ� గ��! అ� గ��! 

ఇం�న, ����న, మర�ం�న 

��న్�త్�! �పం�క�! �వ���! 

��, ఈ��, ఈ��- 

జగమం� బ��త�ద్! 

నర��� ప�వరత్న! 
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నవ�వన �భసమయం! 

అ�య్దయం!                                   - 02/04/1937 

 

అ�థ్� : 

వ�త్ం� = �వ�త్ం� 

��న్�త్� = �తత్ ��త్� 

�పం�క = �ణ 

బ��త�ద్ = బ��చ్ ��క 

 

*** 
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వ���సం 
 

అదృషట్వం�� ��, 

���� ���త్�, 

ఇత�ల� �వ్��త్�, 

మం�� �డడ్� న�మ 

కం��డ��న్� ��. 

               మం� గ��� 

               సంచ��త్� � ఊహ�. 

               ఇ�వర� ఏరప్�ం� గ�. 

               అం�� వ�డ్ం�న �సత్� � ��తం. 

               �శచ్ల ��చ్�� ��. 

               మం�� ��ం�, 

               మ�య్ద, మ�ప్తం ��ం�, 

               నడ�, �ణయ్ం, ��వల �షయం 

               �శచ్ల ��చ్�� ��. 
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               � క�న్ల ��� సరళ �ఖ�! 

               �ఖ ���� ��ల్మ� ���. 

               �ఖ కవత� �రం� �ర��ళ్. 

               �ఖ� రకిష్ంచ��� 

               �య్య�థ్��, రకష్కభట వ�గ్�, 

               �ర�ల�, ఉ��యయ్�, 

               �ఖ� ��డక �ర�. 

అ��య్లం ��, 

స�హ�ద్� �రక� 

సంధయ్ల� � సం�రం. 

అ�న్ సమసయ్� సం��� ��. 

����� �క�ల్, 

ఇ�ల�� ����� ��త్ం. 

�� ��ల�� ఒక ��ణం, 

�� ��య్ల�� ఒక �రం! 

వయ్�య్��, �య్��� 

అ�గ��� ��. 

� వంట �� వం����. 
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ఒ�క్కక్�� �సత్� �రక�, 

��త� సనన్� సం�ల� 

ఆకరష్ణ ��. 

               � దృ�ట్� వ�త్ల �రగ్ం. 

               ఆదయ్ంత ర�తం. 

               సం�య్ ��లం, సం�హ ��లం. 

               �శన్�, �శన్�. 

               జ��� సంతృ�త్పరచ�. 

               �� �డ� ��. 

               �డల� పడ�టట్డ� � ప�. 

అలజ� � ��తం. 

ఆం�ళన � ఊ��. 

����� � ��ంతం. 

               ��ళ్, ��ళ్, అ�ంత���న్ ఉ�న్ 

               �ం� �� �� 

ఉనన్�� ��� ��. 

ఇం� �న�క్ ��మం�� �� 

�� �ంద�. 
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               �ం�� ��ం ��. 

               �పంచం � �ంట వ�త్ం�. 

తృ�త్� చ�చ్��� ��. 

�పంచం �మమ్�న్ మ�� ��ం�. 

               అ���ల �సం 

               �ధ� లకష్��టట్���ళ్ 

               ��� వ�త్�. 

అ���� ��చ్�� 

��� ��ం� ��ళ్ 

��� ���.                                       – 25/04/1937 

 

*** 
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����� 
 

�యం��? అం� 

�థయ్ం��? 

� ��ద్ల ��ం�? 

ఏ మం��? 

�యం��? �కం 

�థయ్ం��? 

               కనబ�న� కనబడద� 

               �నబ�న� �నబడద� 

               జగ� మర�, సవ్పన్ం, � 

               శశ్బద్ం, ఇ� 

               �య! �య! 

               �యం��? అం�! 

               �థయ్ం��? 

జ�ం�� ��స్�� 

�యం��? �� 
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ఏమం��? 

               మ��� మ�ప�స్ 

               �యం��? �వ్� 

               ఏ మం��? 

మర�రం�, �ష��� 

�యం��? ఏం, 

ఏమం��? 

               ���� ��� �మట, 

               ���� �ం� ���, 

               �చచ్�� క�� క�� 

               �యం��? 

����, �కంపం, 

�����ల్, సం�మం, 

సం�మం, సం�మం, 

�యం��? ఏ� 

ఏమం��? 

               జగ� మర�, సవ్పన్ం, � 

               శశ్బద్ం, ఇ� 
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               �య! �య! �య! �య! 

               �య! �య! 

               �యం��? అం� 

               �థయ్ం��?                                       - 1937 

 

*** 
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ప� �జ�  
 

��ల న�న్, 

హ�ల ��న్, 

ఇ�తలం� �మం �ండగ- 

జ��కం� �ఖయ్ం �ండగ- 

��మ ��గక ప���ం�, 

బలం ధ��� బ� ��ం�, 

కరష్క ��ల �యం �ం� 

��వ క�ట్ ఘరమ్జ���, 

ఘరమ్జ���, 

ధరమ్జ���, 

ఘరమ్జ��� ఖ�� ���! 

న�ల ���, 

క�ల స�త్వ 

వ�ల వరష్ం ���ం�ల�, 

�పంచ �గయ్ం వ�థ్�ల్ల�- 
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గ��, వ��, ��ఖ్�� 

ప�కల్��త్, 

ప�పల్��త్, 

ధ�క�వ్�� �సయ్ం��, 

యం��త�ల �ర� ��, 

��మ్క ��ల క�న్ల �ం� 

కణ కణ మం�, 

గలగల �ణ� 

����న్ల�, ����ల� 

ఖ��క�ట్ ష�� ���! 

�రప��� �రదృషట్ం� 

�ర�లల� ��క్��ళ్- 

�హ �కష్�ల పదఘటట్న� 

�న�ణం� కన���ళ్- 

కషట్ం �లక క��మంట� 

��ం� స�మ్� క�ట్��ళ్- 

�మ �షఫ్ల�, జ� ��ఠ్ర�, 

��� ��� �ద���ళ్- 
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అ���ం� అ��య్లం�, 

అ��లం�, 

అ�ం�లం� 

�రఘ్���, ��ధవ్�� 

�పల్వశంఖం ����త్��! 

��న-�క�ట�య్��, 

��చ్ ఆక�, ��చ్ �దన, 

���య్�, �రజ్�య్� 

ప�షక్�ం�, బ�షక్�ం� 

�ట� ��త్, �ట� ��త్, 

�� కద� నవయ్క�తవ్ం 

��మ్క �క� క�య్���, 

��క �క� ���య్�� 

సమరప్ణం�, సమరచ్నం�- 

���ల�, ���ల� 

��క �వన �ంద�య్��  

స�న�న� ���ద� 

కషట్��ల�, కరమ్��ల� 
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�తయ్మంగళం ��ద్��త్ 

సవ్�త్�కయ్�� సం���త్, 

సవ్రణ్�దయ్�� సం���త్- 

వయ్�రత్ ��త య�రథ్ దృశయ్ం 

���� ఇక జ�ంచ�� 

���ద�ల �వ�ద�� 

జగ�త్కం� చ���త్��! 

కమమ్� ���, �మమ్� చ�ం, 

�ల� పగగ్ం, ��ల మగగ్ం, 

శ�రకషట్ం �ఫ్�ంప�� 

�డడ్�, రంపం, �డవ�, �గ�, 

సహ� వృ�త్ల సమసత్ ��న్�- 

� ���ం�, 

� ���ం�, 

� ���ం� న�న ���, 

� �ర�ం� న�న ���, 

�వయ్ం! 

�గయ్ం! 
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�ణం! 

�ణవం.                                                         – 07/05/1937 

 

అ�థ్� : 

వ� = అడ� 

ప�పల్�ం� = ��, ఉ�� 

పదఘటట్న = ��� త�న్/��క్ 

సం���త్ = ���త్ 

���ం� = �గ� 

 

*** 
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���ట 
 

ఔ� �జం, ఔ� �జం, 

ఔ� �జం,� వనన్�, 

� వనన్�, � వనన్�, 

� వనన్� �జం, �జం! 

�� �ఖం, �� �ఖం, 

�� �ఖం జగ�త్�! 

��� వృ�, చ�� వృ�, 

క�త వృ�! వృ�, వృ�! 

మనమం� ��సలం, 

��గలం, ���లం! 

��క ద�, �ం� ద�, 

�� �డమల ద�, ద�! 

మన� ఒక ����? 

�కక్లవ�, నకక్లవ�! 

మన� ఒక ����? 
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సం�ల� పం�లవ�! 

�జం ��, �జం ��, 

� వనన్� �జం ��! 

��� �య, చ�� �య, 

క�త కర�క్య ��! 

�� �ఖం, �� రసం, 

�� �షం �వఫలం! 

�వఫలం ���షం, 

�� �షం, �� �షం! 

ఔ� �జం, ఔ� ��, 

ఔ� �జం �వనన్�! 

� వనన్�, � వనన్�, 

� వనన్� �జం, �జం!                                        - 14/05/1937 

 

*** 
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క��! ఓ క��! 
 

క��! ఓ క��! 

� �వ�శల నవ�శల �మ��వరణం� 

�� � �క ���రత్ం�, 

అ��ందర �సయ్ందనమం�న 

�రం� �����ల్ �హ�ం� 

అంద� అం���� 

��ం�న ��ల�, 

�� ��� ఒక తప� 

���� ���లం� ��లం�న, 

ఎ� � ��న చ��లం�ర� 

మ��యల నటనల� 

� �పం కన�నం�న, 

� �హ�, ���, �క�� 

ఒకక్డ� ��క్న ��� ��? 
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� �బలయ్ం�, 

�ర�కాష్ �కాష్ తపసస్�కష్ణ�, 

�శచ్ల స���, 

సవ్రగ్�వ్ర� �రణ� ��న � 

మ�త్షక్ం� 

ఏ� �ష�, �ష�, దృ�య్� ���? 

� �� �� ��� శయ్మంత 

�చ�న్వహం ���! 

� �తం ఏ� శ�త్ల� 

�ణసప్ందన �ం�ం�? 

�� � ��న �� ధవ్��, 

ఏ� �లల ���న ��ల 

��ల రణ�న్���; 

న� ��కస �వ�త్ం�న, 

��� వ�ష్ం�న, 

�చండ ఝం� �భంజనం 

గజగజ ��ం�న 

న�సం�� �ర��ల్ ��న 
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శం��వం, ఢం��వ్నం; 

ఆ ��, 

�రడ�ల� ల��త� 

���ం�న ��జం�ధవ్��; 

నకష్�ంత�న్�డ ��ల�నం, 

�కం��, ��తవ్ పత��, 

�పల్వం, �దధ్ం 

అ�న్ � �తనయ్ం! 

� �శవ్�ప �కాష్�క్రం 

మ� ��న్ సమ్��త్ 

� క��ం� దృ�య్�? 

���ం� ��య్�? 

అ�న్ సర�స్న �క�ం�న వ�ం! 

ఎ�� �హ�య్నం! 

�రం�� జవ్రం ధవ్�ం� మృదంగ�దం 

ఇం� � �ం ��న్�? 

న�� ��ద్ర� 

అ�� �స�ం�న ��� �డద ���� 
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��ర సవ్�న్ల� �ం� 

జవ�� మనః�పంచ� �వ�త్� 

��� �� ��� 

��న సమ్ృ��� చ�ప్�! 

�దయ్�ల�, 

శ���� మ�ం��లం�, 

�� ���ల సం�య్�లం� 

క�న్� ��న ���త్� 

రకత్�ళ సంసప్ందన! 

��వ ��ల� ��ప� 

కదలగ�� �ల� 

���� వయ్�త్వయ్�త్�పన! 

��పన! 

క�� ద�ం���� 

ప��క�త్ �కష్సర�� 

అరథ్���త ��ల 

భయంకర �ధల �టల పలల్�! 

ఉ��యబడడ్ �ర�స్ ��ప్న రహసయ్ం! 
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ఉ�మ్� మన�స్���� 

�కం ��, �కం ��! 

స�మ్క�ట్న ��ల, 

స�మ్క�ట్న ��ల �రయ్ల, �డడ్ల 

ఆక� �క� ��చ్ల 

���రం! ఆ�త్�వం! 

ఒక లకష్ నకష్�ల �ట�, 

ఒక �� జల��ల �ట�, 

శత�� స��తరం�ల �త�! 

��న్న�మ్! ��న్��న్ ��న్� 

� �నన్� కనన్� �నన్�ంచ� 

�టల� ���డగ��- 

అ�, 

�ం���ంఖం� 

శమ్��లవం� �ఘం��ల ��, 

�య్కర�ల సం��ళ్ ���, 

ఛంద�స్ల సరప్ప�షవ్ంగం వద�- 

వ��, వ�వ�� 
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��వ��, ప����, � �దక����! 

ఆ �ల��న కల��లగ�  

�ల�వరత్� 

బలవ� �రవ� ప�వరత్న�, 

� �� ��ల�చం�మణం ���, 

� సృ�ట్ం�న �నం� 

�కాష్�త �మక �పపరంపర 

�నంద వశంవద హృద�� ��త్- 

�� ����న 

సక�ం�య�ల� 

ఏ� ర��త్�న్�, ��త్�న్�, 

ఊ�� ��త్�న్�, 

��వ్కలప్ స��� 

� �ణం ��వ్ణం �ం�ం�, 

అ� న� మం�ం�న, 

స�మ్గధ్ం ��ం�న ఆ �ంధ�వ్��, 

�� �వహ� �మ స�గమం� 

జ�మ్ం�న సం����..... 
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� ��ల �గల� ��న 

�ద �హమ్� ప��ంబన�, 

��వ�న��జ�తం, 

�����న�వ్�వ�తం, 

���� �చండ��ండ గ� 

తప్�రంభం� ప�ట్న �నం, 

�ఖ�ః��క దవ్ం�వ్�తం. 

అ�ఘ, మ�ధ, మ�ంతయ్, మ�యం, 

ఏ�ంతం, ఏ�కం, 

కష్�క� �శవ్త�న ��య్�భవం, 

��మ్�భవం క��ం�న, 

న� క��ం�న కవన��! 

రమ�! 

క��! ఓ క��! 

� జన� గరభ్ం�, 

ఆ�రం ��ం� ���త్నన్ 

� అహం���� 

ఆక� ��ప్ం�న ��! 
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� బ�రంత �ం��ల� 

�ణం �స�ంచగ, 

� � ��కం� ప� 

�ఖ�ః� ��� 

వ�త్ం� తల ��� 

�పంచ ప��హం� 

����డ�, 

ప��జ�డ�, 

�హవ్లం� వ�త్ం��ళ 

అభయహసత్ ��� న� ద��న, 

న�న్ ���� ��ం�న క��! 

ల�త ల�త క��మ��! 

అ�ప��! 

అప���! 

క��! ఓ క��! 

��, � ఊ�ంచల 

�హ� �ంసం క�ప్న � 

��ట్�ప్� ����త్�? 
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� �� �ర��త్న�, 

� రచనల� �కం ��ఫ�ం�, 

� తప�స్ ఫ�ం�, 

� �తం �ం�ల� ��ణ్లల్గ 

� �� జ�� ���� 

మం�ం� ��ం�ల�, 

� ఆ��ల� 

���� ��వ�, 

� ఆద�శ్ల��ద�లం� పం������ల రవవ్ల జ��, 

అం� అందక �� 

� ��ంచల�ల �స�ల 

�స��ల� ��మ్ం�న 

� �� ����, 

� �తం ��దయ్ం�, హృదయ్ం�, 

అ�ప్�త్� 

� �స�న రస �సృమర 

��మ ప�గం 

ఓ�! ఓ రస��! మ�ఖ�! 
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జన�! ఓ క��! 

క��! క��! ఓ క��!                                                 - 1937 

 

అ�థ్� : 

�శల = ��ల 

సయ్ందన = �� 

చ�ల = అంద�న 

�� = ��� 

స�కష్ణ = ���/�� 

�చ�న్వహం = ���ల స�హం 

�య్నం = �గ 

��ర = అంద�న� 

ఆవ�త్� = ��� 

ఊ� = కద� 

���� = చం�కళ క��ం� అ��సయ్ 

వశంవద = �లకన� ��ల్��� 

��వ్కలప్� = ���త�న �ఞ్న� 

అ�న = అం� 
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�వ్న = ధవ్� 

ప�రంభం = ���ంత 

అ�యం = అప��త�న 

ప��హం = �డ�ప్, ��లయ్ం 

ప��జ�� = స�న్�� 

�హవ్లం = తడ�� 

ద��న = క��ం�న/��న 

అ�ప�త = �� ��� 

అంచల = �� 

��ణ్�ల్ = �� 

�సృమర = �య్�ం� 

 

*** 
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నవ క�త 
 

�ం�రం, రకత్చందనం, 

బం�కం, సం�య్�గం, 

��చం�న �� ��త్�, 

ఎగ��న ఎ�� �ం�, 

���క నయన �వ్�క, 

కలక�త్ ��క ��క 

               ���� నవకవ���. 

���క్న గంధక �మం, 

���త్న సపత్ స���, 

ర���� �కష్� ��గ్, 

����� ��క్�ం�, 

�క�ం�న ��య్�త్జం, 

�ల��న జనసమమ్రద్ం 

               ���� నవకవ���. 

�బం�ల �కక్ల చ�ప్�, 
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�గ�టట్� �ం�ర ధవ్�, 

అరణయ్�న హ�ం� గరజ్న 

ప�ధర �చండ �షం 

ఖడగ్మృ�ద� ��వం, 

ఝం��ల షడజ్�వ్నం 

               ���� నవకవ���. 

క���, క��ం��, 

���, ��ప్ం��, 

���, ��ం��, 

���ం�� ��ం��, 

����ద్ర వద�ం��, 

ప��రణ్� ����చ్�, 

               ���� నవకవ���.            – 03/08/1937 

 

*** 
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�శచ�త� � 
 

ఏ �శచ�� ��� 

ఏ�నన్� గరవ్�రణం? 

నర�� చ�� సమసత్ం 

పర�డన ప�యణతవ్ం. 

నర�� చ�� సమసత్ం 

పరసప్�హర��య్గం; 

నర�� చ�� సమసత్ం 

రణరకత్ ��హ�కత్ం. 

�భతస్రస ��నం, 

��చగణ సమ��రం! 

నర�� చ�� సమసత్ం 

ద��ల� ��చ్� �నడం. 

బలవం�� �రబ్ల ��� 

��సల� ��ం��; 

నరహంత� ధ��ప�� 
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చ���న ���ధ్��క్�. 

రణరంగం ���� � 

సథ్లమం� �ద�న �రక�; 

గతమం� త�� రకత్�న, 

��ం� క�న్�ల�. 

చ�ల్�న సం���, 

మర�ం�న జన సం�హం, 

అస��ల ���రం 

చ��� ����నన్�. 

�షమయ్ం, �వ్రథ్పరతవ్ం, 

��లయ్ం, ఈరష్��, సప్రథ్� 

�యల� ���రల్� 

చ�� గ� ���ం�న�. 

�ం�� ��, �మ�ల్�, 

���ష్, ఘ�న్, ��, 

��ంద� ఎవ���ం? 

ఒ�కక్� మ�హంత��. 

��ం��, �వ్త���, 
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��య�ల్, �ర���, 

�ం���, థ�గ్� క�ట్� 

���� క�త్ల వం�న. 

అ�ఞ్న� టంధ�గం�, 

ఆక��, ఆ�శం�- 

��య� ఏ ��శ�త్� 

న���త్ న�� మ��య్�- 

అం� తమ ��జకతవ్ం, 

�� �� క���లమ�, 

�థ్�ం�న ���య్�, 

��మ్ం�న కృ�మ చ�ట్� 

ఇత�తర శ�త్� ��త్ 

ప���� �క �డ�! 

పరసప్రం సంఘ�ష్ం�న 

శ�త్ల� చ�� ��ట్�. 

�ర�లం జ��న �సం, 

బలవం�ల �రజ్�య్�, 

ధనవం�ల ప�న్�� 
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ఇం��! ఇక� �లల్�. 

ఒక వయ్�త్� మ�కక్ వయ్�త్, 

ఒక ��� ��క ��, 

��ం� �ం�క ధరమ్ం 

ఇం��? ఇక� �గ�. 

��� �కాష్��, 

�� �శ� గ� ప�మ��, 

ఐరల్ం�న ఓడ క��, 

అణ��న ఆ�త్లంద�- 

��� ��, ��, ��, 

ఖం�ంతర �� ��� 

���క య�రథ్తతవ్ం 

���త్ �క �ం�క�. 

ఏ �దధ్ం ఎం�� జ���? 

ఏ �జయ్ం ఎ�న్�ళ్ం�? 

����, ద�త్��� 

ఇ� ��� చ��కరథ్ం. 

ఈ �� �మ��ణం, 
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ఆ �టట్��న ఖ�చ్�, 

మతల��, ��య�� 

ఇ� ��� చ���రం. 

ఇ��స� �క��ణం 

అటట్��న ప� ��ప్ంచ� 

కథల�న్ ����ప్�! 

���త్ �గ� సతయ్ం. 

��న� �గ�కత� 

���య్� �వన��ట్�? 

�జమహ� ��మ్��� 

��ళ్�త్న ���వవ్�? 

��జయ్� దండ��� 

���య్ల �హస��ట్�? 

����క్న పలల్� ���, 

అ� ��న ���వవ్�? 

తకష్��, �ట���ం, 

మధయ్ధ� స���రం, 

హర�ప్, ��ం���, 
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�-��య్� �����ల్- 

���క ��త సంధయ్ల 

�నవకథ ��స��ట్�? 

ఏ �శం ఏ �లం� 

��ం�న �పర�రథ్ం? 

ఏ �లప్ం? ఏ ��తయ్ం? 

ఏ ��ం? ఏ �ంధరవ్ం? 

ఏ ��గ్ల � ��థ్నం? 

ఏ సవ్పన్ం? ఏ ��వ్జయం?                  - 10/04/1938 

 

అ�థ్� : 

సమ��రం = �టక �దం 

క�� = పడవ న�� �� 

��య� = �వర� 

��త� = ��వ 

 

*** 
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����రణం 
 

సవ్రగ్నరక�ల �� �హ�, 

��, న� త��� �ర�, ���� – 

సవ్రగ్ �లయ �మంత వసంత 

�వ్ంత �ం� ��ం� �ళ�, 

�� ��ట్కల ���రల� 

ఆ��ం� �క ���న్ �ండం! 

అ�థ��ల స��ల�న్ 

అ��ం� ��ం��! 

ఇ��! �కం �రణయ్��� 

ప��త�న ��ధవ్�ంచగ, 

��కేష్��న �దధ్వృ�ద� 

గ��త�న గజగజ�డగ, 

�� �� ��ఘ్త �త సం 

�త���, �ల��� 

అ� సంవరత్� ����ఘం 
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�� గ�జ్ం�న �రయ్��వం! 

��పత్�� ��ళ�� 

�పంచ�� ��ర�ల�, 

��ర��త�! మఖవ ధ��ద్��! 

�డ�� �� ��ట్న �జట!                                              - 1938 

 

అ�థ్� : 

�హ� = గడప 

�వ్ంతం = �క� 

��ం� = �రయ్ం 

��ఘ్త = ��� 

సం�త = స�హం/�బబ్ 

�రయ్��వం = �దయ్�దం 

��ళ�ల = పగ�ల దండ 

�ల = ���ర 

��ర = ��య్� 

�� = ��ం 

త� = �ం� 
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మఖవ = ఇం� 

�య్� = �ం� 

 

*** 
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�న��! 
 

�� చ�గ�ల� 

��ం��ల ప���ల�, 

��మ్ండ ��ల ప��మ�ల�, 

క�ప్ం�ల� �రవ్ం కద�క �ం�న 

పర��� సంకలప్ం�, 

��వం �ం�న ��! 

�న��! �న��! 

               �ందరయ్ం ఆ��ం���! 

               క�త�, �లప్ం�- 

               ����, �షప్ం�- 

               ����, �ఘం� 

               �ందరయ్ం ఆ��ం� ��! 

               ��ం���! 

               ��ం���! �ః�ం���! 

               �హవ్��! ���! 
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               ��ం���! 

               ���! ��! ��! �య్�! 

ఆ�చన� ����! 

అ��తయ్ం అ�వ్�ం���! 

��ట్, ���, గ�ట్, ��ట్ 

ఆకసం�, స��ం� 

అ�వ్�ం���! 

అ�ం��! ప�జయం ఎ�గ���! 

ఊరథ్�దృ�ట్! మ�మ��! 

మ������! 

�న��! �న��! 

               ��ల్�����! 

               ఓరవ్����! 

               సం��త సవ్���! 

               అ�య్! �న��! 

ఓ�! �న��! 

ధరమ్�థ్పన� �దధ్ం����! 

అ�య్యం భ�ంచ�� ��! 
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ఆదరశ్��! మ��మ్! �న��! 

               ఆ��, అ���, �ర�, 

               ఆ��, ఆ����ల� 

               స�� �వ్�ల�, 

               ధృవ �ం�ల� 

               పటట్�ల�, ప�ల్ల�, 

               ధ��, ద��డ�, 

               వృ�ధ్డ�, �వ�డ�, 

               �లల్�, నలల్�, ఎ��, పచచ్� రం�, 

               బలవం���, బల���� 

               �����! ����! 

               �న��! �న��! 

               అ�భకత్��ం�! 

               ఏక రకత్ బం�! 

               �న��! �న��! 

అ�క �ష� ��ల్���! 

అ�క సథ్�ల� �����! 

అ�క �ం�� �దజ�ల్��! 
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సహృద�! సద�! స�మ్రగ్��! 

స��� ���� 

ఎ���, పరవ్��, గడ���! 

ఆ��ల� ��� ��! 

నకష్�ల� ��ం� ��! 

���! తప�వ్! 

వం�న� ��మ్ం�న��! 

�దయ్�ల�, వ�త్�దరశ్న�ల�, 

�ం����, ప���ల��, 

�మశక��, �క�, ���� 

��మ్ం�న��! 

�రదృ�ట్, �ర�వణశ�త్� 

��ం�న��! 

�న��! �న��! 

               ర�క ��! 

               క�! న��! ��ప్��య్! 

               �నక�����! ��ం�! 

               ��ఞ్నధ�! �వ�� 
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�ఃఖమ�! ద��! పర�ః�సహన��! 

�మ��డ చంప��� 

����� ��! 

�దధ్��త్! 

�స�! 

సంఘప�! ��క��! 

శ�ర �వృ��! 

ఘరమ్వరష్ ప���! 

రకత్కణ స��ట్ ��ం�! 

కషట్��! ��మ్��! �న�� 

               ��! ��! ��! 

               ���ల� �����! 

               గం���ల్ �� �లం గ����! 

               క��� సం�నం క��న��! 

               ఆక�క�న్! �న��! 

�రగబ���! ��న్ం���! 

అ�య్�ల� ఆ�� �వ���� 
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జంక� ��! 

��! 

��! 

����! 

��! 

�న��! �న��!                                            - 1938 

 

అ�థ్� : 

�భ�ం� = ��ట్ 

�హవ్�� = ����� 

  

*** 
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సం��సమస�� 
 

ఆ �యం�ం..... 

               ��స్� ��మ్ �ర�, 

               ��వ్� �ంచన�ల! 

               ఎట ��� సమసయ్ త��ం 

               �క ��య్�థ్�! 

ఉ�� �కృషణ్ ��� �- 

అ� ��త్ �దం హ�వ్, 

ఇ� ��త్ ��య్ ��ల్! 

ఎం��� సమసయ్ క��ం 

�క ఉ�య్��! 

               ఆ �యం�ం..... 

ఇ� ��త్ అ�ప్ల��ళ్ 

అ� ��త్ �డడ్ల ఆక�! 

ఉ���� చ��వడ�, 

స���న ప��వడ�- 
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సమసయ్� ఘ�భ�ం�ం 

�క సం���!                                                     - 1939 

 

*** 
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���ర�? 
 

�ళ�� �ళల�, ���� �ంఛల�- 

���� ��ల�, �న�� �ంకష్ల�- 

���ర� ప� ప� ������? 

ఆక��, అలసట�, 

������? 

���స��! 

���స��! 

���స��? 

న���� కడ� వదద్ 

���� ఉప��గ, 

��� ��� ఆల�ం���? 

అవయ్కత్� �హల� ఆల�ం��� 

జగమం� ��ర ��� 

సదద్ణ�న న���� 

��� � �� ఆల�ం���? 
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���స��! 

���స��!                                               - 1939 

 

*** 
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�క 
 

��� ���... 

� �ంట��... 

� గ� �పల �క��, 

�క� �పల �గ��, 

� గ��... 

�క��... 

               � �కక్డ�... 

               ��� ���... 

               క�న్ల �ం�న ����! 

               ��� �ం�న క�న్ల�! 

               క�న్ల�... 

               ����... 

��� ���... 

� �కక్డ�... 

�ం�ల క�ప్న �ంప��! 
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�ంప� క�ప్న �ం�ల�! 

�ం�ల�... 

�ంప��... 

               � క��నల, 

               � �ద �డల, 

               ��� ��క్ల ��ల�... 

               ��ల �టల �టల�... 

               �టల�... 

               ��ల�... 

భగ భగ �గ �గ 

భగ భగ మం� 

� గ� �క� ��క�! 

��క ��న ��ల�! 

�గ��... 

��ల�... 

               ఇర� �రల, 

               అర� ��మ్ల, 

               �ర �ర క�క్ట��? 
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               �ర� క�న్, 

               ��మ్� క�న్, 

               క�క్టక క�క్ట��? 

��ణ �రణ �నవ �ష�, 

�రవ �రవ �కర �ష�, 

�షల �షల, 

ఘంటల మంటల, 

కంటక కంఠ� గణగణ�? 

���ల ��కల �టపట�? 

               � �ంట��... 

               ��� ���... 

               �క� �పల �గ��, 

               �గ� �పల �క��, 

               �క��... 

               ఆక��...                               – 20/06/1939 

 

అ�థ్� : 

��� = న�� 
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�రవ = నకక్ 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 | P a g e  
 

�ద� 
 

అం��, �దల �ం��! 

అ��� �ం�న �ండ�! 

శమ్�న�న శ��ం�ల� 

చ���న �� �బండ�! 

అం��, �దల ���! 

అణ��చ్న �� ����, 

ప��తట ��ర�లవ� 

భ��ంచ� �ధల ���! 

అం��, �దల ���! 

శల్థ��ర ప�శ���! 

��షక్��, ప��ం�ర��! 

�చ�ం�� ��ద���! 

అం��, �దల క�న్�! 

�న���, �తల �ణ�మ్�! 

���� త��న, జ��న 
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��తల క�న్ల త�మ్�! 

అం��, �దల ����! 

����న� ���� ����! 

����గ� �రఘ్ ��� 

తల ప��� తల�ల గ���!                                          - 1939 

 

(Emile Verhaeren ��న Les Pauvres అ� ���� అ��దం) 

 

అ�థ్� : 

��� = ��క్� �� 

శల్థ = ��ల, సడ�న 

ప�శ = ఆ� 

�ం�ర� = �లల్� 

���� = �చచ్� 
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గ�� ం� ర��! 
(The soviet Air Force has gone into action – News Item: June’ 41) 

గ�జ్ం� ర�య్! 

�ం�ం� ర�య్! 

పరజ్�నశంఖం ప��ం� ర�య్! 

�రజ్నయ్�జయ్ం ధవ్ం�ం� ర�య్! 

��, ర�య్! 

� �, ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! ఓ ర�య్! 

వయ్�త్ సవ్త�స్దధ్ �వ్తం�య్��! 

ప�త �రగ్�క �పంచ��! 

���ల సవ్రణ్�వన ��మ్�! 

��� ర�య్! 

� � � ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! ర�య్ 

��క్�, ���, ���, �� �ట్�, 

��ట్� వ�క్, ��క్, ��� 
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�లప్��ట్� 

��తం మ��ం�, 

�ప పంకం �ం� ప�మ్� ��ట్ం�, 

��మ్క సవ్�గ్�న్ కలగనన్ ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! � ర�య్! 

��క్�, ఎం��స్ మ��వకత్� 

����, బ���, �����, 

               ��ల ��హలం� 

�నవ ��గమన ��గ్� ��వ� 

��� తప�స్, 

�ట్�� �దయ్ం 

జవ్�ం�న, ఫ�ం�న స�జజ్�ల �జం! 

���� ��య� �ష��ట్ �జయ్ం 

�వ్తం�య్ శ��ల �ం��ల్ బ�ల్ం! 

పర �డ�ప�ల ��ల �ర�! 

� � �, ర�య్ 

� � �, ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! ఓ ర�య్! 
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ఈ అ�న్ వ�ష్�, 

ఈ రకత్���, 

ఎ�� వ�చ్�, ఏమ�� ��! 

ఈ సవన రంగం� ఎగర� ���! 

ఈ సమరం �� �డక 

ఇక ��� ���! 

����� ��జఞ్ ��� ర�య్! 

��ట్బ� ��� క�ట్క���న్�! 

���, �హకం �ల����న్�! 

అసతయ్ ��ర� ��� ��, 

�జ��ల� రం� ���, 

మర�రం�� ��చ్ మం��చ్, ర�య్! 

��న ���� ����, ర�య్! 

అనంత �పంచం అంత� �� 

� ��� �డ�న్ ��ం� ర�య్! 

సవ్తం�త, స�నత ��ం� ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! ఓ ర�య్! 

�పత్కం��� ���ం��న్�! 
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�పంచం పడ��త్ �స��ట్ ��ం�! 

��మ్��, కరష్��, ����, ����, 

�ర��� �ం� �రగబ���న్�! 

�పంచం ��సం ప�పకవ్ం� �ం�! 

�� �ం�� ��న్�� రమమ్�న్� 

����� ��న్ ����త్�న్�! 

�( అం� ర�య్! 

� అం� ర�య్! 

� � � ర�య్! 

� � � ర�య్! 

ర�య్! ర�య్! ర�య్! ఓ ర�య్!                                            - 1941 

 

అ�థ్� : 

పరజ్నయ్ = ఇం� 

�త = �� �� 

సవన� = యజఞ్ం 

�హకం = ప�న్గం 

*** 
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�జం��? 
 

�జం�� ��ల�కం 

�ం�హరష్ం వ��త్ం�? 

�న��� �జం�� 

మం��లం ర��త్ం�? 

               �జం��, �జం�� 

               ��ల�కం హ��త్ం�? 

               ��ణ �వ్��న్ �ం� 

               �నవతవ్ం న��త్ం�? 

��సల సం��ళ్ ��� 

���లం ల��త్ం�? 

��సతవ్� �దరతవ్� 

�వ్�తతత్�ం జ��త్ం�? 

               జడ� ��చ్న, ��� ��చ్న 

               కడ� నృతయ్ం శ��త్ం�? 

               న�మ తడబ�, సడ�, ��గక 
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               పడవ �రం ���త్ం�? 

�జం��, �జం��?                                             - 1941 

 

అ�థ్� : 

��ల = సరవ్ం 

ర�ం� = వ�థ్�ల్ 

�వ్� = �� 

శ�ం� = �ం�ం� 

��� = ��� 

��ం� = �� 

 

*** 
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�డ� 
 

��, ��, �డ�! 

�డ�, �గ �డ�! 

�గ ��ల ����, 

నరన�ల ����- 

వగ��న, 

�గ��న 

�స�ల �డ�! 

����చ్ �డ�! 

��, �� �డ�! 

�డ�, �గ �డ�! 

��, ��, �డ� 

�ద�ళళ్ �డ�! 

నరన�ల �దన� 

తరత�ల �దన�- 

బకక్ ��క్! 
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�కక్చ�చ్ 

ప�న బ�� �డ�! 

��పడడ్ �డ�! 

��, ��, �డ�! 

�ద�ళళ్ �డ� 

��, ��, �డ�! 

�� �� �డ�! 

తరత�ల �ర�లల 

రకర�ల �ర��ల 

����� 

ఒ���ప� 

��భ్గయ్� �డ�! 

ఎ��� ఓడ�! 

��, ��, �డ�! 

�� �� �డ�! 

��, ��, �డ�! 

�డల� �డ�! 

��, ��, �డ�! 
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��య్�� �డ�! 

��య్�� ��ల� 

�డ�� �డ�!                                               - 19/06/1947 

 

అ�థ్� : 

వగ = �ధ 

�డ� = ��గ్� 

 

*** 
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జగ���� రథచ�� � 
 

ప���ర! 

��ట్�ర 

��సరప్ ద�ట్�ర! 

��� ��, 

ప����, 

శ� �వత రథచ�� 

���ల� ప� న��న 

���ర! 

���ర! 

�� ��, �� �� 

పకుష్�ర! �కుష్�ర! 

స�లవలన ప��య్��, 

జ�లవలన �రసక్ృ��, 

సం��� బ�షక్ృ��- 

�����, 



145 | P a g e  
 

�య్�శ��, 

హృ����, 

హ��� 

ఏడవకం �డవకం�! 

� రకత్ం, కల� కల� 

� ��� కడ� కడ� 

� ��� కన� కన� 

ఏడవకం �డవకం�! 

ఓ వయ్� ���ట్�ర! 

ఓ క� వ��ట్�ర! 

ప���ర! 

��ట్�ర 

��సరప్ద�ట్�ర! 

ఏడవకం �డవకం�! 

వ�త్�న్ ��త్�న్�... 

జగ�న్థ, 

జగ�న్థ, 

జగ�న్థ రథచ��! 
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జగ�న్�� రథచ��! 

రథచ��, 

రథచ��, 

రథచ��, రథచ� 

��త్�న్ ��త్�న్�! 

ప���ర! 

��ట్�ర 

���ద్�� 

బయ�ద్�న 

రథచ��, రథచ� 

��త్�న్ ��త్�న్�! 

�ం�చలం క��ం�, 

��లయం క��ం�, 

�ం�య్చలం ప��ం�- 

�ం�చలం, 

��చలం, 

�ం�య్చలం, సం�య్చలం.... 

మ�న� �����న్�! 
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మ�రథం క����న్�! 

�రణ్�న 

�రణ్�న 

�రణ్�న ���ఖ�� 

�ర �ర �ర �����న్�! 

ప���ర! 

��ట్�ర 

��సరప్ద�ట్�ర! 

�రం�! రం�! రం�! 

ఊరవతల ��ం�న 

���పకక్, ��ట్�డ- 

��ల�, �ండల�, 

ఎ���త్ అ� �క�, 

అ� �ఃఖం, ప� ��శ- 

�ర�ల�, ఉ��యయ్�, 

��వ� ఆతమ్హతయ్! 

ద�ప�న త�మ్�ర! 

� �ధ� � �����... 
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వడ�, క� 

జ��, �� 

చ�� �గనవ� ���� �ధ�, � �థ� 

అవ�హన �క��� 

ప���ర! 

��ట్�ర 

ద�ప�న త�మ్�ర! 

� �సం కలం ప�ట్, 

ఆ�శ� ��లంట 

అ���గ ���� 

జగ�న్�� రథచ��, 

రథచ� �ళయ�ష 

��రగ్ం ప�ట్�త్�! 

�కంపం ��ట్�త్�! 

నట �రజ్� 

���కిష్ ప��ందట! 

����న్ ర��ందట! 

����న్! 



149 | P a g e  
 

����చ్!  

���కిష్ ప��మ� 

�పం��న్ భయ��ట్ం�! 

అ� �(! �(! 

ఝట�, ఫట�..... 

�ంసనణచ 

ధవ్ంసరచన 

ధవ్ంసనచణ 

�ంస రచన! 

�ష���, మర �రం�, 

��ప్�, ��న్�! 

అ� �లయం, 

అ� సమరం, 

అ� �� ����ం�? 

సంరంభం, 

సంకోష్భం,  

సమమ్రద్న, సంఘరష్ణ! 

��హలం �గ��ం�! 
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��హలం �ల��ం� 

ప���ర! 

��ట్�ర! 

ఇ� సవనం, 

ఇ� సమరం! 

ఈ ���న ఇ�ప �గ, 

ఈ పం�న మంట పంట- 

��ల� �ల��ట్, 

��ల� ��� ��ట్, 

�వ్తం�య్ం, 

సమ�వం, 

���ం,  

��రద్ం 

���� ఇ�ళ్ ��, 

జ�వ�� �భం ��- 

�ం�, �ం�, �ం�, �ం� 

జగమం� జ��త్ం�, 

ఈ సవ్పన్ం �జమ��ం�! 
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ఈ సవ్రగ్ం ఋ�వ��ం�! 

ప���ర! 

��ట్�ర 

��సరప్ద�ట్�ర! 

ద�ప�న త�మ్�ర! 

ఏడవకం �డవకం�! 

వ�చ్��, ��చ్��, 

జగ�న్థ, 

జగ�న్థ, 

జగ�న్థ రథచ��, 

జగ�న్�� రథచ��, 

రథచ��, 

రథచ��, 

రథచ��, రథచ��, 

�రం�! రం�! రం�! 

ఈ �కం ��నం�! 

ఈ �జయ్ం ��లం�!                                     - 1940 
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అ�థ్� : 

దషట్ = కరవబ�న 

ప��య్� = �� 

హృ� = హరణం 

���ట్� = ���ం�న�� 

�రణ్ = �లచ్బ�న 

��లం = ��� 

అ�చ్ = మంట 

సంరంభం = ��ర�� 

సమమ్రద్న = ��� 

 

*** 

 


